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Sammanfattning 

I vår undersökning har vi inspirerats av en etnografisk ansats och vi har skapat data genom att 

utföra deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer.  

Hur pedagogerna pratar och bemöter barnen påverkar barnens inflytande, då det visat sig i vårt 

resultat att hur pedagogerna i deras bemötande svarar barnen påverkar om de får möjlighet att 

utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi kom även fram till att hur 

pedagogerna arbetar med demokratiska principer som till exempel handuppräckning och 

turtagning påverkar barnens inflytande då det skapar förutsättningar för barnen att uttrycka sig. 

Pedagogerna uppmuntrar inte barnen till att förklara sina beslut, de accepterar barnens beslut 

men barnen behöver inte uttrycka sig språkligt för att kunna påverka den situationen de befinner 

sig i.  

Pedagogens barnsyn påverkar om barn får möjlighet till inflytande i samlingen, vårt resultat 

visar att det går att se i pedagogens förhållningssätt att den är intresserad av vad barnet tänker. 

Att pedagogen exempelvis väntar in barnet och ber barnet att uttrycka sig språkligt samt 

utveckla sina tankar visar en tro på barnets kompetens att tänka själv. Vilket förhållningssätt 

pedagogerna har, visade sig i vårt resultat ha en påverkan på barns inflytande i samlingen. Det 

är pedagogen som tilldelar barnen ordet och de tillåts inte att prata utan tillåtelse. Resultatet 

visade att pedagogen styr i fråga om huruvida de får inflytande och när. Vi undersökte även 

barns inflytande att få bestämma själva hur de vill delta i samlingens aktivitet. Resultatet visade 

att barnen ges möjlighet att utöva inflytande till viss del, då de får bestämma om de vill vara 

med i samlingens aktiviteter eller inte. Men deras inflytande är begränsat till att de inte får 

bestämma om de ska stanna kvar i samlingen eller hur aktiva de ska vara i aktiviteten. Inte 

heller här ges barnen utrymme att utveckla sin förmåga att uttrycka sig språkligt för att kunna 

påverka sin situation.  
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1. Inledning  
 

Enligt Förskolans läroplan (98/10) ska förskolan föra vidare och visa respekt för de rättigheter 

och demokratiska värderingar som samhället grundar sig i. Pedagogernas förhållningssätt 

bidrar till vilken förståelse och respekt barnen får för samhällets rättigheter och skyldigheter, 

på grund av det är de viktigt att pedagogerna är vuxna som barnen kan se upp till. För att 

barnen ska lära sig grundläggande värden måste pedagogen göra dem tydliga i förskolans 

verksamhet. Förskolan ska arbeta utefter demokratiska principer och utifrån det skapa intresse 

och ansvar hos barnen så att de i framtiden ska kunna bli en del av samhället. Pedagogen ska 

ansvara för att varje barn ska ges möjlighet att utöva inflytande på hur pedagogerna arbetar 

och i utformningen av verksamheten. Förskolan ska se till att alla barn handlar och skapar 

förståelse för demokratiska principer genom att få barnen att ta beslut och samarbeta. Barnen 

ska även få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka det de tänker och tycker och utifrån 

det kunna påverka läget de befinner sig i (Lpfö 98/10).  

Att som pedagog ha ett demokratiskt förhållningsätt innebär inte endast att skapa förutsättningar 

för barnen att ta egna beslut. Den huvudsakliga innebörden handlar om att barn ska få möjlighet 

att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen, med andra ord är det viktigt att 

pedagogen i alla situationer intar ett barnperspektiv. Det blir lättare för pedagogen att arbeta 

utifrån läroplanen om de har en syn på barn som intresserade, engagerade samt villiga att lära 

sig (Ekelund 2011).  

I media diskuteras förskolans demokratiuppdrag, men även huruvida barn får för mycket 

inflytande i verksamheten och vilka konsekvenser det kan få. Enligt en artikel i exempelvis 

Aftonbladet (Aziz Linda 2012) så kan var femte svensk som är mellan 18 och 29 år tänka sig 

att avsäga demokratin i samhället och var fjärde känner att Sverige istället skulle kunna ha en 

diktator. Även Katarina Ribaeus (2014) framhåller en artikel från Dagens Nyheter som 

framhåller samma problematik. Hon menar att detta har väckt frågor om hur skolor arbetar med 

demokratiska frågor. Då förskolan är en del av utbildningssystemet är det viktigt och av intresse 

att utvärdera hur pedagoger arbetar med demokratiuppdraget redan i förskolan. Inflytande är en 

del av demokratiuppdraget och därför har vi valt att undersöka inflytande som en fråga om 

demokrati. För att undersöka barns inflytande i förskolan har vi valt att använda samlingen som 

utgångspunkt. Vi valde att ha samlingen som utgångspunkt för att det är en återkommande 

aktivitet som sker dagligen, vilket visar att det är en viktig del av dagen och för att samlingen 

enligt Emilson (2008) upplevs som styrd och kontrollerad av pedagogen. Vi valde därför att 
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undersöka om barn ges inflytande i samlingen utifrån pedagogers förhållningssätt och 

arbetssätt. Begreppet inflytande definierar vi utifrån Elisabeth Arnérs (2006) definition som en 

fråga om att ge barn förutsättningar att påverka sin vardag i förskolan på ett tydligt sätt. Det 

innebär för pedagogerna att de måste planera verksamhetens innehåll utifrån det barnen är 

intresserade av. Det betyder också att pedagogen bör vara redo att planera om för att kunna utgå 

från barnens perspektiv. 

Undersökningens didaktiska bidrag är att öka kunskap om hur pedagogers arbetssätt och 

förhållningssätt påverkar barnens möjligheter till inflytande i samlingen. Vi vill även bidra till 

en ökad reflektion över pedagogers arbete för barns inflytande; varför ser det ut som det gör? 

Är det för att endast följa läroplanen eller är de verkligen intresserade av det barnen har att 

säga? 
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Syfte  

 
Vi ska undersöka inflytande i samlingen med intresse för pedagogers arbetssätt och 

förhållningsätt i två utvalda förskolor. Utifrån syftet har följande två frågor formulerats: 

 Hur arbetar pedagogerna i vår studie för att ge barnen möjligheter att utöva inflytande i 

samlingen? 

 På vilka sätt kan pedagogernas förhållningsätt i vår studie påverka barns inflytande i 

samlingen?  

Med hjälp av den första kan vi belysa demokratiska principer1 för pedagogernas arbete och hur 

pedagoger bemöter barns tankar och åsikter. Den frågan besvarar vi i kapitel 7. Med den andra 

frågan undersöker vi pedagogernas barnsyn2 och deras kontroll och styrning3. Frågan om 

pedagogers förhållningsätt besvarar vi i kapitel 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Begreppet definieras som regler vilka används av barnen för att uttrycka sig (Markström 

2005). 
2 Begreppet definierar hur pedagogernas syn på barn påverkar inflytandet (Arnér 2006). 
3 Begreppet definierar hur pedagogens kontroll och styrning påverkar barns inflytande 

(Emilson 2008).  
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Disposition  
 

Vi har disponerat uppsatsen i nio kapitel och under varje kapitel finns olika avsnitt. Vi har valt 

att dela in kapitel 2 i sju avsnitt där vi går igenom tidigare forskning. I kapitel 3 beskriver vi 

vårt teoretiska ramverk. Där kommer vi att lyfta fram de begrepp inom teorin som vi sedan 

kommer att använda oss av i resultatdiskussionen. Kapitel 4 är indelat i sju avsnitt där vi 

presenterar vilken metod vi har valt att använda oss av och hur vi har gått tillväga. I kapitel 5 

beskriver vi hur vi har gått till väga vid vår kodning och analys av materialet. I kapitel 6 kommer 

vi att presentera förskolorna och pedagogerna i studien. Kapitel 7 och 8 redogörs det för vårt 

resultat. Kapitel 9 är indelat i metod- och resultatdiskussion, resultatdiskussionen är indelad i 

tre olika avsnitt där vi diskuterar undersökningens resultat. Sedan kommer ett avsnitt där vi 

diskuterar undersökningens didaktiska konsekvenser och förslag på vidare forskning. 
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Litteratursökning  
 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vilka sökmetoder och sökord vi använt oss när vi sökt 

efter avhandlingar och artiklar. Vi har använt oss av systematisk metod, kedjesökning och 

snöbollssökning som Bryman (2008) beskriver. De databaser vi använt oss av är Diva, Libris 

och Summon. När vi sökt på ord har vi avgränsat med en * för att få en bredare sökning. 

 

När vi gjorde den systematiska sökningen använde vi oss av Universitetsbibliotekets olika 

databaser. Våra sökord ändrades under tiden vi sökte då vi efterhand hittade vår inriktning i 

uppsatsen. Vi började vår sökning i Diva och Libris med sökorden inflytan* och förskol*. Vi 

valde att avgränsa vår sökning med * för att få ett bredare resultat på vår sökning. I Diva fick 

vi sju träffar varav vi valde följande tre, Elisabeth Arnérs (2006) Karin Engdahl (2014) Katarina 

Ribaeus (2014). Vi valde ut tre avhandlingar som var relevanta för vår studie eftersom de 

behandlar liknande ämne. När vi sedan sökte på Libris med samma sökord fick vi 21 träffar 

varav en licentiatavhandling av Kristina Westlund (2011), vi valde den då innehållet var 

relevant för vår studie. Vi sökte på Diva och använde sökorden samlin* förskol* varav vi fick 

890 träffar, på sida tre hittade vi Lena Rubinstein Reich (1993) varav även den hade en relevans 

för vår studie. 

Vi gjorde en snöbollssökning utifrån Anette Emilson (2008) och om Lise-Lotte Bjervås (2011) 

samt Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd Tallberg Bromans (2013) avhandlingar. Även 

dessa var av relevans för vår studie. 

Vi hittade Kenneth Ekström (2007) från Umeå Universitet doktorsavhandling utifrån en 

kedjesökning som vi gjorde då vi hittade avhandlingen i Gabriella Eklund (2011). Vi gjorde 

även en kedjesökning från Arnér (2006) av Markströms (2005) avhandling från Linköpings 

universitet. Eva Johanssons (2003) artikel från Skolverket Stockholm hittade vi genom en 

kedjesökning från Westlund (2011).  

När vi sökte våra internationella artiklar så valde vi att avgränsa med fulltext, tidskriftsartiklar 

och education. Vi valde att söka internationella artiklar i summon och de relevanta artiklarna 

som vi valde ut resulterade i nordiska studier av förskolor. Vi gjorde en kedjesökning med 

sökorden circle time* preschool* och fick 5718 träffar. Vi valde ut en artikel av Anette Emilson 

och Eva Johansson (2013). Vi ändrade vårt sökord till influence* preschool* och fick 20 281 
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träffar. Sedan valde vi ut Anette Emilsons (2007) avhandling. Vi sökte även på participation* 

pre-school* och fick 7039 träffar. Avhandlingen som valdes ut var Sonja Sheridan och Ingrid 

Pramling Samuelssons (2001) från Göteborgs Universitet. Dessa nordiska artiklar var av 

relevans för oss då de behandlar inflytande i förhållande till pedagogens kontroll.  

 

2. Tidigare forskning  
 

Vi har valt att dela in kapitel 2 i sju rubriker: pedagogers förhållningssätt, barnperspektiv och 

barns perspektiv, barnsyn, samling som en del av inflytande, krav och regler i samlingen, 

samling som en styrd aktivitet samt en sammanfattning av den tidigare forskningen. I början av 

varje avsnitt finns en metatext som förklarar vad avsnittet ska handla om, sedan kommer vi i 

texten att presentera vad forskarna har kommit fram till.  

 

Pedagogers förhållningssätt och arbetssätt 
 

I texten nedan beskrivs vad studier visat när det gäller vikten av pedagogens förhållningsätt i 

förhållande till barns inflytande. Det tas även upp att studier visar att barns inflytande är kopplat 

till vilken kvalitet förskolan har och att pedagoger upplever det som svårt att balansera barns 

rätt till inflytande och ansvaret som med kommer med dessa rättigheter. Vi tar även upp studier 

som visar att pedagogernas arbetssätt påverkar vilket inflytande barnen får på verksamhetens 

innehåll och hur pedagogerna arbetar. Samtalen lyfts i forskningen fram som ett viktigt 

arbetssätt då pedagogerna genom att samtala med barnen får en insyn i hur de tänker och deras 

intressen. På så vis kan de planera verksamheten utifrån det. 

Anette Emilson (2008) har gjort observationer utifrån en kritisk tolkande ansats och beskrivit 

att i förskolan finns det förväntningar på barnen att de ska vara medvetna om de demokratiska 

principer som finns samt ha kännedom om sina rättigheter och skyldigheter. Det finns även 

förväntningar på barnen att de ska bilda förmågor som de har användning av i vårt demokratiska 

samhälle. När det gäller demokratibegreppet framhålls inflytande vilket anges fått en stor 

betydelse i förskolans läroplan. Emilson framhåller att detta begrepp kan tolkas på olika sätt, 

vilket hon kunnat se genom att observera hur pedagoger bemöter barnen. Beroende på hur 

pedagogen tolkar begreppen kan deras agerande bli ett hinder eller en möjlighet för barns 

inflytande i förskolan. Hon belyser tre grundläggande skäl till varför barn bör ha inflytande i 
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förskolan. Det första är att barn har rätt till inflytande, det andra är att inflytande tillhör det 

demokratiuppdrag som finns i förskolan och det sista skälet är att det skapar möjligheter för 

barn att utvecklas i sitt lärande.  

Precis som Emilson (2008) framhåller Karin Engdahl (2014) i sin etnografiska studie att hur 

mycket inflytande barn får har att göra med vilket förhållningsätt pedagogen har. Pedagogernas 

förhållningssätt är möjligt att relatera till frågan om verksamheten har en bra eller dålig kvalitet. 

I de förskolor som visade sig ha sämre kvalitet förekom det att pedagogerna använde sig av 

stark kontroll och normer och regler var framträdande. De aktiviteter som genomfördes av 

pedagogerna var vanligtvis inriktade på den gemensamma barngruppen. De förskolor som 

ansågs ha god kvalitet fokuserade på individen och att inta barnets perspektiv, samt att ha ett 

lyssnande förhållningsätt gentemot barnen. Engdahl belyser att det är viktigt att se 

problematiken med inflytande då det är vanligt att begreppet endast förstås som någonting bra 

utan reflektion kring hur det används. För att barn ska kunna få inflytande i verksamhetens 

aktiviteter är det av betydelse hur pedagogen förhåller sig till detta samt vilken form av 

kommunikation som sker. Det blir viktigt att pedagogen har förmåga att förstå vad barnen vill 

och erbjuda stöd så att barnen vågar ta egna initiativ. Engdahl (2014) kom fram till att inflytande 

inte endast sker mellan barnen utan det kan även ha att göra med hur pedagogen förhåller sig 

till barns inflytande. De teoretiska utgångspunkter som hon använt sig av grundar sig på Mead 

som fokuserar på kommunikationens mening samt vikten av den fysiska miljön.  

Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson (2001) beskriver svårigheter med barns 

inflytande så som att det som pedagog kan vara problematiskt att hitta balansen mellan barns 

rätt till inflytande och konsekvensen av att ta beslut. De lyfter också fram att i Sverige är 

förskolan barnens första skola, det är där som barnen får förståelse för de demokratiska 

principerna. Utifrån barnens förmåga ska de ansvara för vad de gör samt för dess omgivning. I 

studien framkom det att förskolor med hög kvalitet bjöd in barnen mer till att utöva inflytande.  

Arnér (2006) beskriver i sin livsberättelseforskning utifrån ett utvecklingsarbete om barns 

inflytande i förskolan hur hon valt att undersöka hur pedagogens förhållningsätt har ändrats till 

att ta tillvara på barns initiativ. Pedagogerna i undersökningen beskriver att de sedan en tid 

tillbaka skapat förhållningsätt och olika normer i verksamheten som barnen ska utgå ifrån. De 

flesta regler och normer, beskriver pedagogerna, har funnits under en längre tid, redan innan de 

påbörjade sin anställning på förskolan. På grund av att det skett besparingar på förskolor och 

barngrupperna har växt, så har fler regler uppstått. Pedagogerna i studien fick i uppgift att inta 

ett bejakande förhållningsätt mot barnen, istället för att säga nej skulle de börja säga ja. De fick 
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dokumentera vad som hände och sedan reflektera kring sitt eget handlande. Syftet var att 

synliggöra pedagogernas bemötande mot barnen vilket skapade diskussioner om rutiner och 

maktförhållanden som kan ha påverkat barnens inflytande.  

Arnér (2006) såg en förändring i pedagogernas synsätt när de visade intresse och reflekterade 

över vad de sett. Det skedde alltså en förändring i deras sätt att se och det de har tagit förgivet. 

Utifrån pedagogernas reflektioner blev det tydligt att regler ses som styrande och det framkom 

att det är sammankopplat med saker man inte får göra. På grund av det kan regler bli en 

begränsning för barnen i aktiviteterna på förskolan. Pedagogerna är noggranna med att vidhålla 

de regler som finns på förskolan, vilket kan skapa konsekvenser för pedagogerna och barnen. 

Konsekvenserna kan bli att reglerna gör att pedagogen inte ser vilka ageranden som skapar 

möjligheter i samspelet mellan pedagogerna och barnen.  En annan uppgift som pedagogerna 

fick skapades som ett resultat av reflektioner över begreppet perspektiv och hur de ser på 

barnen. Pedagogerna kom fram till att de genom att förändra sitt förhållningsätt såg barnen på 

ett nytt sätt. Pedagogerna observerade att när de bemötte barnen med ett tillåtande 

förhållningsätt så tog barnen mer initiativ och barngrupperna ansågs vara mer lugnare.  

Även Kristina Westlund (2011) framhåller att pedagogers olika arbetssätt skapar förutsättningar 

för barnen att utöva inflytande. Hon lyfter fram fem olika nivåer som barn kan få inflytande på. 

I den första ska pedagogerna vara lyhörda för barnens åsikter. Den andra handlar om att skapa 

förutsättningar för barn att göra sin röst hörd. Den tredje innebär att det inte endast handlar om 

att lyssna, utan pedagogen bör även respektera det barnen säger. Barnen ska vara delaktiga i de 

beslut som sker, vilket är den fjärde punkten. Den femte innebär att det sker en förflyttning av 

ansvar från pedagogen till barnen. Westlund kommer fram till att olika arbetsformer skapar 

möjligheter för barnen att få inflytande. Att ha många olika arbetssätt skapar mer inflytande för 

barnen. Pedagogernas samtal med barnen visade sig vara en viktig del i arbetet med barns 

inflytande. Samtalen kunde handla om barns erfarenheter och deras åsikter. Utifrån det kan 

pedagogerna skapa förståelse för vad barnen tänker samt använda det för att planera aktiviteter. 

Det huvudsakliga arbetet med inflytande visar sig i studien handla om att ge barnen 

förutsättningar att ta beslut. Att ge barnen valmöjligheter skapar en chans för barnen att utöva 

inflytande. De valalternativ som visar sig vanliga förekommer i samband med att barnen äter 

eller andra strukturerade aktiviteter. Ett annat arbetssätt som visar sig vara vanligt 

förekommande är att uppmärksamma när barn tar initiativ. Barnens initiativ lyfts fram i olika 

sammanhang, som till exempel när det gäller vad som ska hända i samlingen. En annan form 

av inflytande som visade sig förekomma var att barnen fick hjälpa till med olika uppgifter som 



 9 

pedagogen annars har ansvar för. Den typen av inflytande visade sig vara vanligt 

förekommande i samlingen där barnen får vara med och berätta vilka barn som är där.  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 
 

Vi har valt att lyfta fram barnperspektiv4 och barns perspektiv5 samt barnsyn6 då vi anser att det 

ligger nära vårt intresseområde om barns inflytande7. För att barnen ska kunna få inflytande 

måste pedagogen kunna ta ett barnperspektiv och i ett barnperspektiv finns det olika synsätt på 

barn.   

Westlund (2011) lyfter i sin multipla fallstudie fram, att barns möjlighet till inflytande har att 

göra med huruvida pedagogen kan ta till sig barnets perspektiv. Att som pedagog tillvarata 

barns perspektiv på ett tydligt sätt, skapar inflytande för barnen i verksamheten. Arnér (2006) 

beskriver hur barnperspektiv och barns rättigheter har fått ett fokus inom pedagogiken, men 

också i politiken. Hon lyfter fram varför barnperspektiv är viktigt och problematiserar barns 

möjlighet att uttrycka sig i samhället. Intar pedagogerna ett barnperspektiv när de arbetar med 

barn och är de intresserade av vad barnen tycker och tänker? Sådana frågor ställs i studien. 

Westlunds (2011) studie visar också hur begreppet barnperspektiv kan definieras olika, precis 

som barndom beskrivs på olika sätt utifrån socioekonomiska förhållanden, kultur och historia. 

En annan definition innebär att se saker ur barnens perspektiv, att förstå vad de tänker och 

upplever. Pedagogen har sitt eget vuxenperspektiv och för att kunna inta barnens perspektiv 

måste de medvetet göra ett val att ändra detta. Som pedagog förefaller det självklart att ha ett 

vuxenperspektiv som utgångspunkt. Även om pedagogen har valt att ha ett barnperspektiv kan 

det därför upplevas som problematiskt att vidhålla det. För att få ett barns perspektiv behöver 

pedagogen fokusera på vad barnen upplever samt vad som är betydelsefullt. Precis som 

Westlund och Arnér (2006) kommer Emilson (2008) fram till att barns möjlighet till inflytande 

är förknippad med vilket intresse pedagogen har för att inta barnets perspektiv. Emilson lyfter 

fram två olika definitioner av perspektiv, barnperspektiv och barns perspektiv. Med 

                                                           
4 Begreppet definieras som att pedagogen visar ett intresse för barnens tankar (Westlund 

2011).  
5 Begreppet definieras som att den vuxna försöker sätta sig in och förstå barnets perspektiv 

(Emilson 2008). 
6 Begreppet definieras som hur en vuxen ser på barnet och dess förmågor (Bjervås 2011). 
7 Begreppet definieras som att skapa förutsättningar för barnen att kunna utöva inflytande 

(Arnér 2006). 
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barnperspektiv menas i Emilsons (2008) studie att som pedagog ta tillvara barnens vilja och se 

till barnets bästa, vilket inte behöver betyda att det är något barnen har uttryckt själva. Barns 

perspektiv innebär att inta ett perspektiv som tillhör barnet, om det ska ske krävs att barnet 

uttrycker sig. Även Eva Johansson (2003) har forskat kring barns perspektiv. Hon beskriver hur 

pedagogen genom att kompromissa med barnen, får en förståelse för barns perspektiv och gör 

det lättare för deras perspektiv att komma fram. Pedagogerna i studien diskuterar med barnen 

och går inte ofta emot de barnen vill. De är lyhörda och pratar med barnen. Ett exempel som 

lyfts fram visar att om pedagogen intar barnets perspektiv och uppmärksammar det som är 

viktigt för barnet kan pedagogen få barnet att delta i aktiviteten.  

 

Barnsyn 
 

Inom barnperspektivet ryms olika uppfattningar och synsätt på barn. Arnér (2006) lyfter fram 

att det har betydelse för pedagogens förhållningsätt hur de ser på barnen och på deras lärande 

och utveckling. Arnér framhåller att de traditioner pedagoger bär på påverkar vilken blick 

pedagogen ser på barnen med. Det går att förstå pedagogernas arbetssätt utifrån pedagogens 

barnperspektiv eller barnsyn. Lise-Lotte Bjervås (2011) beskriver i sin diskursanalys att 

pedagogers upplevelser av barn har att göra med deras syn på barn. Hon presenterar två olika 

föreställningar om barn som kallas för being och becoming. Becoming innebär att pedagogen 

ser på barnet som ofärdigt och barndomen ses som en väg till vuxenlivet och har inget eget 

värde. Med beings avses att barnet ses som kompetent och fullständigt. Hon presenterar även 

en föreställning om det kompetenta barnet, med koppling till barn som beings, som växt fram 

på 90-talet där barnet framställs som värdig att bli hörd, då barnet anses kunna formulera vad 

de vill och vad de är intresserade av. Precis som Bjervås skriver Ingrid Pramling Samuelsson 

och Ingegerd Tallberg Broman (2013) om barnsyn. De lyfter fram att det har skett en 

förflyttning av fokus från barn som ofärdiga och passiva till att se på barnen som kompetenta 

och med egna viljor. På grund av detta ökade fokus på barn med kompetens uppmärksammas 

även deras förmågor och förutsättningar till utveckling. Författarna skriver att tidigare har barn 

definierats som beroende av vuxna och ofärdiga becomings. På senare tid uppfattas, skriver de 

vidare, barn i högre grad som beings med egen vilja och samma förutsättningar som vuxna att 

bli lyssnade på, respekterade och få uttrycka sina åsikter. Det betyder att barn och vuxna ses 

som beings och becomings på samma gång, de lever i nuet men utvecklas ändå. Pramling 

Samulesson och Tallberg Broman (2013) poängterar att det är viktigt att problematisera de krav 
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och förväntningar som ställs på barnen, det kan vara så att barn får ta beslut om sådant som de 

egentligen inte är tillräckligt utvecklade för att klara av. På grund av de kan en falsk delaktighet 

uppstå vilket i sig blir en slags styrning.  

 

Samling som en del av barns inflytande 
 

I texten nedan beskriver vi samlingen som ett tillfälle för barnen att utöva inflytande över 

verksamhetens innehåll. Tidigare forskning har kommit fram till att samlingens struktur och 

pedagogens kontroll gör det svårt för barnen att få inflytande över aktiviteten, samt att 

pedagogerna använder sig av olika strategier och arbetssätt för att kontrollera samlingen. I 

texten kommer vi även att belysa om de demokratiska principerna i samlingen och hur de 

används. 

Katarina Ribaeus (2014) lyfter fram i sin etnografiska studie att det finns varierade sätt för barn 

att få inflytande i verksamheten. Ett alternativ till att få barnen intresserade av demokrati är att 

ge dem inflytande av verksamheten. Hon visar hur barn kan bli begränsade när det kommer till 

inflytande då pedagogen ibland har för vana att säga nej till barnens idéer då det är pedagogerna 

som kontrollerar vad som ska hända i verksamheten. Förskolan ska ge barnen kunskap i 

demokrati för att barnen ska känna att de är en del av verksamheten och kunna påverka den. 

Möjligheten till barns inflytande hindras vanligtvis av att pedagogen bestämmer vad barnen ska 

göra eller ger dem några få valmöjligheter att välja på. Det skapar i sig en osäkerhet hos barnen 

att de inte har förmåga att ta egna beslut. Ribaeus har valt att lyfta fram samlingen i sin studie 

då det är en strukturerad aktivitet som sker dagligen och på grund av det ser hon det som en 

betydelsefull del i verksamheten. Det framkommer att barnen i samlingen inte har möjlighet att 

bestämma själva, men förutsättningarna finns för barnen att uttrycka sina åsikter. Utifrån det 

går det att säga att aktiviteten kan vara ett tillfälle för barnen att utöva inflytande men det är 

också ett tillfälle där deras rätt till inflytande är begränsat av pedagogens styrning. Ribaeus visar 

att i samlingen är det pedagogen som har makt över innehållet då pedagogen ger barnen sysslor 

att utföra, men barnen ges även utrymme till att säga vad de tycker. Om pedagogen frågar 

barnen något tilldelas de ordet av pedagogen och skulle något barn svara som inte fått frågan 

kan det hända att pedagogen uppmärksammar det. Pedagogerna lägger mycket vikt på att alla 

barn i lugn och ro ska få fundera över frågan innan de svarar och om något barn skulle avbryta 

ett annat är det något som pedagogen påpekar. Som det framgår innehåller samlingen olika 
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kunskaper, det sist nämnda visar till exempel på vilka demokratiska principer som finns i 

samlingen (Ribaeus 2014).   

Precis som Ribaeus lyfter Emilson (2008) fram en artikel som presenterar en undersökning om 

hur mycket inflytande barn kan få i samlingen i relation till pedagogens kontroll, vilket innebär 

hur mycket pedagogen kontrollerar aktiviteten. I studien framkom det att det fanns begränsat 

med inflytande för barnen i samlingen. Det inflytande som gick att se var att barnen fick 

bestämma vad de ville göra utifrån redan förutbestämda aktiviteter samt genom att uttrycka sig. 

Barns inflytande styrs alltså av hur pedagogen bemöter barnen. Det framkom att barns 

förutsättningar till inflytande blev begränsat av hur pedagogen kontrollerade samtalen. Det 

visade sig att barns möjlighet till inflytande blev bättre då pedagogen visade sig förstående och 

utövade kontroll genom att se det ur barnets perspektiv. Resultatet visade också att en stark 

kontroll från pedagogen inte behöver betyda att barnens inflytande blir mindre. Om kontrollen 

begränsar barns inflytande eller inte har att göra med hur pedagogen utövar kontrollen.  

Anette Emilson och Eva Johansson (2013) belyser i sin etnografiska studie att i Sverige och 

Norge ses samling som en viktig del av lärandet i förskolan. Samlingen är en tradition som är 

strukturerad och det är en daglig återkommande aktivitet som har ungefär samma innehåll. 

Samlingen grundar sig i Fröbels teorier och det är pedagogerna som har ansvar för samlingens 

innehåll och struktur. Emilson och Johansson visar i sitt resultat att det ses som en utmaning 

för pedagogerna att få in inflytande i samlingen då den är väldigt strukturerad och kontrollerad 

av pedagogerna. De lyfter fram en studie de gjort på svenska förskolor där det studerats hur 

pedagogerna arbetar med inflytande, det framkom att pedagogerna upplevde det som svårt att 

hitta en balans mellan hur mycket de ska bestämma och att ge barnen möjlighet att uttrycka sig. 

Även Emilson (2007) har i sin fältforskning skrivit om samling. Hon lyfter fram att samling är 

en aktivitet där alla barnen är samlade, vanligtvis i en ring. Samlingen är en del av förskolans 

vardagliga rutin och vanligtvis är det en eller flera pedagoger som leder aktiviteten. Hon visar 

i studiens resultat att det vanligaste är att pedagogen styr samlingen och ställer frågor till barnen. 

I samlingen förekommer det olika former av samtal mellan barnen och pedagogen, vanligtvis 

handlar samtalen om vad barnen har gjort tidigare. Samlingen brukar innehålla sånger, sagor 

eller lekar. Det finns en problematik mellan pedagogernas planering och barns inflytande, ju 

mer planerad samlingen är desto mindre möjlighet får barnen att utöva inflytande (Emilson 

2007).  
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Krav och regler i samlingen 

 
Lena Rubinstein Reich (1993) belyser i sin kvalitativa processinriktade studie några 

anledningar till att ha samling, under samlingen får barnen känna att de är en del av gruppen 

och det skapar förutsättningar för barnen att lära sig lyssna och att göra sin röst hörd. Det ska 

finnas ett syfte med samlingen och det ska kopplas till barnens intressen. Samlingen ses som en 

aktivitet i förskolan där barn måste anpassa sig i gruppen. Aktiviteten liknar skolan då den 

kräver att barnen lär sig turtagning och vara lyhörda samt att ta plats.  

I sin studie framhåller Rubinstein Reich olika krav och regler som hon observerat i samlingen. 

Vid samlingens början anser pedagogerna att barnen bör avsluta det de håller på med oavsett 

om de är mitt i en aktivitet och sätta sig still på golvet i en ring. Andra krav och regler som 

visade sig var att barnen var tvungna att lära sig turtagning, lyssna samt delta i alla aktiviteter. 

Utifrån observationerna framkom det att barnen ibland valde att gå emot reglerna och kraven i 

samlingen. Protesterandet kunde ske på olika sätt, bland annat genom att barnet valde att gå 

ifrån samlingen eller avstå från att vara med i samlingens aktiviteter. Rubinstein Reich beskriver 

att pedagogerna använder sig av olika strategier för att hantera de situationer som uppstår i 

samlingen. En vanlig strategi som pedagogen använder för att hitta balansen mellan att utgå 

från individen och gruppen är att ge den enskilda individen möjlighet till att uppmärksammas i 

gruppen men också se till att barnet följer de aktuella reglerna i aktiviteten. En annan strategi 

handlar om att lära barnen att vänta på sin tur genom lek, till exempel har de som regel att alla 

barn ska ha haft huvudrollen i aktiviteten. Pedagogen använder sig av strategier för att hålla 

ordning i samlingen, när barnen har fått för mycket inflytande och samlingen börjar urarta 

agerar personalen genom att försöka samla ihop barnen till sina ursprungliga platser i ringen. 

Hon kom fram till att de samtal som ägde rum i samlingarna hade olika innehåll och form. 

Samtalens innehåll kunde handla om vad barnet har gjort tidigare, pedagogen väljer att använda 

sig av dessa samtal för att skapa gemenskap för gruppen. Andra samtal som förekom handlade 

om att ge information om vad som ska hända. En form av samtal kallas i studien för det ledda 

samtalet, vilket innebär att pedagogen har som avsikt ta upp ett ämne och det ses som viktigt 

att alla barn ska få en chans att tala. Även samtal i form av förhör förekom. Det går ut på att 

pedagogen ställer frågor till barnen som de redan kan svaret på. En annan form av samtal kallas 

för det äkta samtalet vilket innebär att pedagogen inte har någon tanke med samtalet varken när 

det kommer till innehåll eller turtagning. Den här samtalsformen visade sig vara vanligast 

förekommande i små barngrupper där samlingen inte är lika strukturerad.  
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Samling som en styrd aktivitet 
 

I Westlunds (2011) studie framhävs det att en av de studerande avdelningarna ger barnen 

förutsättningar att utöva inflytande i samlingen. Det vanligaste som barnen får vara med och 

bestämma över är vilken sång de ska sjunga eller vem som får lämna samlingen först. Strukturen 

på samlingen är dock förutbestämd av pedagogerna. Det finns en förväntning på barnen att de 

ska vara delaktiga och sitta på sin plats samt vänta på sin tur om de vill uttrycka sig. Fastän 

samlingen sker dagligen och ses som en rutin händer det att barnen får bestämma om de vill ha 

samling. Kenneth Ekström (2007) har precis som Westlund belyst samlingens innehåll. Han 

framhåller i sin etnografiska inspirerade studie ur ett kulturhistoriskt- och 

utbildningssociologiskt perspektiv att samlingen är av pedagogerna en styrd aktivitet men att 

vid oplanerade samlingar får barnen möjlighet att utöva inflytande.  

Ekström (2007) beskriver samlingen från tre förskolor. På den första förskolan är innehållet i 

samlingen planerat av pedagoger och det material som används är utvalt av pedagogen. Det 

finns ramar inom samtalen som sker och barnen ska sitta på sin plats och lyssna. Barnen måste 

lära sig turtagning då de får tala en och en samt vänta tills den andra har pratat färdigt. Barnens 

erfarenheter och frågor togs inte tillvara av pedagogen under samlingen och aktiviteten kunde 

se olika ut och det gick att se om barnen var intresserade av aktiviteten. Vid den andra förskolan 

visar det sig att barnen motsätter samlingen genom att ta initiativ och tar med eget material till 

samlingens aktiviteter. Pedagogen gör det tydligt att det är den som styr samlingen och barnen 

får endast inflytande om det har något med aktiviteten att göra. Det barnen tycker och tänker 

tas inte tillvara av pedagogen. På den tredje förskolan framkommer det att när barnen tar 

initiativ till att leka med materialet hindrar pedagogen dem och tar tillbaka ordningen i 

samlingen. När pedagogen ger barnen möjlighet till inflytande så handlar det oftast om att 

bestämma vad de ska leka och barnen väljer då en vanligt förekommande lek.  

Ann-Marie Markström (2005) belyser i sin etnografiska studie ur ett interaktionistiskt och 

socialkonstruktionistiskt perspektiv att de flesta aktiviteterna i förskolan styrs av pedagogerna 

och finns schemalagda. Schemat finns för föräldrarna att läsa i hallen på en anslagstavla där de 

kan se vilka aktiviteter som är planerade. Genom att schemalägga aktiviteterna blir det tydligt 

vad som ska hända men också vilka aktiviteter som ses som viktiga. En av aktiviteterna som 

finns med på schemat är samling. Innan måltiden samlar pedagogerna barnen för en kortare 

samling. Anledningen till att ha samlingen är att samla med barnen och förbereda dem för 

måltiden. Samlingen ses som en övergång från en aktivitet till en annan. Samlingen ses som en 
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återkommande ritual då pedagogerna varje dag samlar barnen på samma plats, uppmuntrar dem 

till att vara tysta, sjunga och har uppropning. Efter det får barnen gå och sätta sig på sina platser 

vid matbordet. På en av de observerade förskolorna har de något som kallas matvärd vilket 

innebär att barnet har som uppgift berätta för de andra barnen vad de ska få för mat samt välja 

vilka barn som ska få gå först och äta. Uppgiften som matvärd fördelas på barnen olika från 

gång till gång och alla barn får chansen att utföra uppgiften. Anledningen till att ha en matvärd 

är att det individuella barnet uppmärksammas till att ta beslut och vara en ledare. I studien visar 

det sig att regler och rutiner ses som en del av en institution men om det inte finns något samspel 

mellan barnen och pedagogerna så blir det ingen institution. Vanor och rutiner kan styra vilket 

samspel som blir men även sådant som uppstår i just det tillfället.  

Markström (2005) lyfter fram att flertalet av de planerade aktiviteterna som sker på förskolorna 

är utformade för hela barngruppen eller mindre barngrupper där pedagogerna introducerar olika 

teman. En av dessa aktiviteter är samlingen som är återkommande varje dag. Utformningen av 

samlingarna varierar på de observerade förskolorna och de kan hålla på allt från femton minuter 

till en timma. På den ena förskolan ser samlingen och dess innehåll ungefär likadant ut varje 

dag. Barnen går tillsammans in i led och har sedan upprop, sjunger sånger, leker lekar och har 

fruktstund. Barnen deltar olika mycket i aktiviteterna, några är väldigt aktiva medan andra är 

mer ointresserade av det pedagogerna har planerat. Den andra förskolan har ungefär samma 

form på samlingen förutom att tiden skiljer sig åt och den är inte lika strukturerad. Ibland 

sjunger de, har fruktstund eller samtalar. Resultatet i studien visar att i båda samlingarna är det 

pedagogen som styr samlingen, tilldelar orden och bestämmer vad de ska göra. Samlingen ses 

som ett tillfälle för barnen att lära sig till exempel rutiner. Samlingen används även till att få 

ordning och pedagogerna anser att barnen ska sitta stilla och öva på att göra sin röst hörd framför 

andra barn. 

Markström (2005) visar att i olika situationer i den studerade förskolan uppstår det en spänning 

mellan rutinerna och det barnen själva vill göra, förutsättningar för barnen att samtala med 

varandra eller ta initiativ till andra samtal vid samlingen är ett exempel på detta. På den 

förskolan samlingen är utformat av rutiner använder sig barnen av handuppräckning för att 

uttrycka sig, lyssnar på det pedagogerna säger och pratar endast vid tillåtelse. På den andra 

förskolan sker det en hel del prat mellan barnen, de puttas och hamnar i konflikter med 

pedagogerna. Det förekommer på båda de observerade förskolorna att barnen lämnar samlingen 

och inte tar till sig av det pedagogerna säger och börjar ägna sig åt annat istället. Det sker då en 

brytning i rutinerna vilket kan få olika konsekvenser. Det kan vara att pedagogen försöker ta 
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tillbaka ordningen eller att pedagogerna bestämmer sig för att inte utföra den planerade 

samlingen. I dessa fall kan det hända att något barn får gå ifrån samlingen vilket kan leda till 

gråt från barnet när den måste gå ifrån gruppen och sättas ensam i ett rum. Det händer även att 

pedagogerna väljer att avsluta samlingen. I ett exempel som lyfts fram visar det sig att 

pedagogerna har förväntningar på barnen att de ska bete sig på ett visst sätt, vid fruktstunden 

påpekar pedagogen att det är viktigt att barnen säger tack och varsågod vilket påvisar ett artigt 

beteende. Vid samlingen går pedagogerna genom vad som ska hända under dagen med bilder 

och i vilken ordning det ska hända, pedagogerna tar även upp vilken tid aktiviteterna kommer 

ske även om barnen inte kan klockan. Barnen ställer in sig på och relaterar tiden till förskolans 

dagliga rutiner som vanligtvis kontrolleras av pedagogerna. Ett tydligt exempel på där 

pedagogerna styr på en av förskolorna är att flertalet av barnen avslutar det dem håller på med 

när pedagogen ger signal att barnen ska sluta med det de håller på med. Barnen förstår då precis 

vad de ska göra. Dessa signaler kan vara att pedagogen intar en viss placering i rummet eller 

säger att det är dags att städa.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Det finns inte mycket tidigare forskning som fokuserar på förskolans samling, den som vi 

främst har utgått från är Lena Rubinstein Reich (1993). Det är den nyaste forskningen vi funnit 

som endast har undersökt samlingen. Annan tidigare forskning som vi har använt oss av har 

endast haft mindre inslag om samlingen i studierna, det har inte varit deras huvudsakliga 

intresseområde med forskningen. En del av forskningen har inga inslag alls om samlingen utan 

fokuserar på inflytande i verksamheten generellt. Därför anser vi att det behövs mer forskning 

med fokus på barns inflytande i förskolans samling.  

Större delen av tidigare forskning om barns inflytande i samling har haft fokus på barn i åldrarna 

ett till tre, ett fåtal som vi har tagit upp här har gällt barn upp till fem års ålder. Vi vill därför 

komplettera tidigare forskning med mer studier om barns inflytande i de äldre åldrarna. Med de 

äldre åldrarna menar vi tre till fem år. En annan sak som skiljer vår undersökning från den 

tidigare forskningen vi funnit är att vi är intresserade av barns inflytande i förhållande till 

sociokulturell teori. Den centrala teorin som tidigare forskning använt sig av för att undersöka 

barns inflytande är Meads teori som har fokus på kommunikationens betydelse och hur viktig 

den fysiska miljön är. 
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Tidigare forskning har kommit fram till att pedagogens förhållningssätt och arbetssätt kan 

påverka barnens inflytande. Den innefattar studier som undersökt pedagogers användning av 

demokratiska principer i samlingen. Studierna visar att det kan begränsa barns inflytande. Det 

vi saknar inom tidigare forskning är studier av hur pedagogerna använder sig av demokratiska 

principer i samlingen för att skapa inflytande för barnen. Det vi vill bidra med är ny kunskap 

och mer fokus på pedagogers förhållningssätt till barns inflytande i samlingen. Det vi 

kompletterar från tidigare forskning är att vi har fokuserat på sociokulturella teorins betydelse 

för deras inflytande vilket tidigare forskning inte har. Vi vill även rikta mer fokus på hur 

pedagogerna arbetar med de demokratiska principerna och lyfta de demokratiska principerna 

som ett viktigt arbetssätt för att barn ska få inflytande. 

 

3. Teoretiskt ramverk 

 

Sociokulturell teori 

 
Vi har valt att använda oss av den sociokulturella teorin som teoretisk utgångspunkt, då vi anser 

att den sociala samvaron kan ha en påverkan på barns inflytande i samlingen på förskolan. 

Sociokulturell teori innebär att samspelet mellan gruppen och individen finns i fokus och att 

människan utvecklas när den samspelar med andra. Inom sociokulturell teori har vi valt att lyfta 

fram samspel, språk och den närmaste utvecklingszonen ur Vygotskijs teori för att skapa 

förståelse för det vi har sett.  

 I sociokulturell teorin fokuseras det på samspelet mellan individen och gruppen. I teorin anses 

människans utveckling inte vara bestämd utifrån den egna aktiviteten i relation till resten av 

världen, utan människans utveckling sker i samspelet mellan människor. Vi skapar erfarenheter 

och hjälper varandra att tolka och förstå omvärlden. Barnet är beroende av vuxna på så vis att 

när barnet leker lär den sig att samspela, vänta på sin tur, namn på föremål och personer. Barnet 

handlar på så sätt tillsammans med den vuxna och lär sig av den. I det sociokulturella 

perspektivet är det kommunikationen och språket som kopplar samman barnet med omvärlden. 

När barnet kommunicerar genom leken och interaktionen så skapas delaktighet för barnet i hur 

andra förstår och beskriver händelser (Säljö 2014).  

Roger Säljö (2014) beskriver en utgångspunkt för vad ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

och människors ageranden är. Han skriver att det handlar om att vara intresserad av hur 

människor tar till sig och använder sig av materiella och intellektuella resurser. Säljö beskriver 
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kultur som en samling av uppfattningar, tankar och kunskaper som vi får genom att interagera 

med omgivningen. Inom kulturen finns det fysiska redskap som kallas för artefakter. Vi möter 

dessa varje dag i form av verktyg. Kulturen ses som materiell och intellektuell och dessa två 

samspelar med varandra.  

Språket används för att samla kännedom och förståelse hos människor både som individ och 

grupp. Genom att skapa förståelse kring vad som händer blir det möjligt att dra lärdom av det 

och jämföra med tidigare erfarenheter. Med hjälp av språket kan vi ta del av och dela med oss 

av erfarenheter till andra (Säljö 2014). För att det ska vara möjligt att dela med oss av våra 

tankar till andra måste vi ha förmågan att kunna transformera våra tankar till ord. Språket ses i 

sociokulturell teori som en viktig del för människan då det gör det möjligt att föra vidare 

normer, åsikter, tidigare upplevelser samt kunskaper. Därmed är vår förmåga att utveckla och 

tillämpa språket människor emellan något specifikt för människan. Genom språket kan vi också 

uttrycka åsikter och uppfattningar men även att ta till sig det genom att kommunicera med 

andra. För att uttrycka sina tankar är språket ett viktigt redskap, språkandet och talandet är 

betydelsefulla intellektuella funktioner. Språket och tänkandet hör ihop. Först finns barnens 

tänkande på en icke-verbal nivå och talet på en icke-intellektuell nivå. Efterhand förs de två 

begreppen ihop, vilket i sin tur bildar begreppet språkligt tänkande (Øzerk 1996).  

 

Den närmsta utvecklingszonen 
 

I sociokulturell teori skapas förståelse kring människors utveckling och att den förändras 

kontinuerligt, det finns alltid en möjlighet att appropriera alltså dela med och ta del av 

kunskaper i samspelet med andra människor. Människor ses inte som ett förråd fyllt med 

kunskaper utan mer som att de hela tiden tar till sig nya slags verktyg med hjälp av sina tidigare 

erfarenheter. Människor förstås därmed som att de skapar lärdom kring sig själva och hur de 

ska tillämpa tidigare upplevelser och kunskaper som hjälpmedel i deras handlingar. Denna syn 

på utveckling och lärande benämns med begreppet närmaste utvecklingszon. Utvecklingszonen 

står för distansen mellan det barnet kan utföra själv och utan hjälp av en vuxen och vad barnet 

kan utföra med stöd av vuxna eller andra barn (Säljö 2014).    

Precis som Säljö (2014) framhåller Ivan Bråten och Anne Cathrine Thurmann-Moe (1996) 

begreppet den närmsta utvecklingszonen. De lyfter fram att barnets kompetens inte enbart 

bestäms utifrån dess utvecklingsnivå. Kompetensen skriver de istället bör ses ur två perspektiv. 

Dels är det en följd av barnets intellektuella utveckling, dels borde man i förhållande till den 
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nuvarande utvecklingsnivån ha möjlighet att förutse fröets fortsatta utveckling, alltså barnets 

potentiella utvecklingsnivå. Den potentiella utvecklingsnivån beskrivs som ett stadium som är 

nåbart för barnet under särskilda förhållanden. Samspelet med barnet och den mer kompetenta 

ses som en viktig del i barnets utveckling, då barnet med hjälp av en vuxen eller annat 

kompetent barn kan klara av mer än när barnet utför uppgiften själv. Det stöd som barnet får 

från den vuxna just nu till att utföra uppgiften kommer barnet att så småningom kunna utföra 

på egen hand utan den vuxnas stöd. Därmed är det inte samarbetet som har den centrala 

betydelsen i situationen utan mer möjligheten till ett fortsatt lärande och utveckling.  

Som vi nämnt tidigare har vi valt att använda oss av sociokulturell teori som utgångspunkt då 

vi anser att den sociala samvaron har en relevans för barns inflytande i samlingen. Hur 

samspelet ser ut i barngruppen mellan barn och pedagoger men även mellan barnen påverkar 

barnens inflytande. Språket har en stor betydelse för om barn får komma till tals, både hur 

barnen tillåts använda sig av språket men också hur pedagogerna styr barnens inflytande genom 

sitt språk. Likaså är den närmaste utvecklingszonen viktig då det är betydelsefullt att pedagogen 

finns där som ett stöd när barnen ska fatta beslut. Mer om teorin kommer att presenteras i 

diskussionen där vi diskuterar och lyfter fram teorin. 

 

4. Metodologisk utgångspunkt  

 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga under uppsatsen. Vi kommer börja 

med att berätta om vår litteratursökning där vi belyser vilka sökmetoder vi använt oss av. Efter 

det kommer ett avsnitt om vår metod vilket är en inspiration av en etnografisk studie, sedan 

kommer två avsnitt som beskriver deltagande observation och semistrukturerade intervjuer. I 

kapitlet kommer det sedan ett avsnitt om vårt genomförande där vi beskriver hur vi gått tillväga 

under undersökningen och sedan kommer vi att lyfta fram etiska aspekter med undersökningen. 

Även en beskrivning av validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet lyfts fram.   

 

Etnografisk studie 
 

I texten nedan kommer vi att belysa hur vi har gått tillväga under studien. Vi kommer börja 

med att berätta om vårt val av forskningsmetod vilket är en etnografisk studie, för att sedan gå 

in på hur vi skapat vårt empiriska material vilket är genom deltagande observation och 
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semistrukturerade intervjuer. Sedan kommer en beskrivning av studiens genomförande. Vi 

kommer även att beskriva våra etiska och vetenskapsteoretiska övervägande och 

ställningstagande. Studiens validitet kommer att lyftas fram i slutet av metodologin.  

Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod för att vi är intresserade av deltagarnas tankar och 

vilken uppfattning de har. Alan Bryman (2008) beskriver att den kvalitativa metoden är 

intresserad av deltagarnas perspektiv, hur de tänker och upplever något. I den kvalitativa 

metoden är en induktiv ansats det vanligaste förekommande och därför har vi valt detta 

angreppssätt. Bryman beskriver induktiv ansats som att forskaren utgår från empirin för att hitta 

en passande teori. Gunilla Kullberg (2014) belyser att vid val av kvalitativ forskning är 

observationer och intervjuer den vanligaste insamlingsmetoden. Inom etnografisk forskning är 

kvalitativa metoder det vanligaste. Genom att använda sig av en kvalitativ metod i en 

etnografisk studie skapas teorier utifrån det forskaren har observerat och fått fram genom 

intervjuer. 

 

Vi har genomfört en studie som är inspirerad av etnografisk metod, vi anser att tiden inte varit 

tillräcklig för att genomföra en etnografisk studie som normalt pågår under en lång tid. Vi valde 

en etnografisk metod då det passade vårt syfte vilket är att undersöka pedagogers 

förhållningssätt och arbetssätt. Kullberg (2014) beskriver att etnografisk forskning handlar om 

ta tillvara på människors erfarenheter genom hur de uttrycker sig för att skapa förståelse för hur 

de lever och lär. Forskaren vill se bakom det som händer och det som sägs och vill undersöka 

hur det har förändrats. Ett annat ord för etnografisk studie är fältstudie. Studier av detta slag går 

ut på att forskaren vistas under en längre period i en speciell miljö för att studera den. Arbetet 

sker i tre skeden, det första kallas för the pre fieldwork phase som är det förberedande arbetet, 

det andra är the fieldwork phase där man är ute på fältet och det tredje är the post fieldwork 

phase där man avslutar arbetet och analyserar och rapporterar det material man samlat in 

(Kullberg 2014).  

Vår förberedelse inför studien bestod av att komma fram till vad vi ville undersöka och 

observera, vilken teori vi ville tillämpa samt fundera ut olika teman till intervjuerna. Väl ute på 

fältet förde vi fältanteckningar under observationer, formade intervjuer utifrån det vi sett och 

de teman vi tänkt ut. Vi diskuterade våra anteckningar och skrev in dem i datorn. Vi valde att 

göra en pilotstudie inför våra intervjuer för att förbereda oss inför våra semistrukturerade 

intervjuer som vi skulle genomföra ute på fältet. Genom att förbereda oss hade vi möjlighet att 

få feedback av personen som deltog i pilotstudien och formulera om de frågor som inte 
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fungerade bra. Kullberg (2014) skriver att det är viktigt att förbereda sig och att övning behövs. 

Vid intervjuer kan forskaren öva och förbereda sig genom att göra en pilotstudie. I det 

avslutande arbetet analyserade vi det insamlade materialet som bestod av fältanteckningar, 

observationer och intervjuer.  

 

Enligt Kullberg (2014) måste forskaren få tillträde till den miljön som ska studeras vilket den 

får genom att kontakta berörda personer som kallas för the gate keepers. Våra gate keepers i 

studien var förskolecheferna och pedagogerna. En etnografisk analys är en process som pågår 

under hela studien som kallas för fortlöpande analys och arbetet avslutas med en avslutande 

analys där forskaren går djupare in i resultatet av den pågående analysen. Vi har i vår analys 

utgått från Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvalls (2015) tre tolkningsgrader 

av analysarbetet. Den första graden innebär att fastställa det forskaren har observerat. Det är 

här tolkningsarbetet sker oftast när forskaren är på fältet. Därför är det viktigt att föra 

fältanteckningar under observationerna. Det är här som forskaren lägger grunden för det vidare 

forskningsarbetet. För att forskaren ska skapa så mycket material som möjligt är det viktigt att 

skriva ner de sammanhang och detaljer som observerats. Den andra graden innebär att forskaren 

tolkar materialet. I samband med observationerna är det bra att skriva ner tolkningar, 

sammankopplingar och tankar som går att förstå i relation till teorin. När forskaren tolkar är det 

en process där den får använda sig av sin fantasi och tolka fritt. Den tredje graden av tolkningar 

handlar inte bara om att förstå hur deltagarna tolkar något utan även att problematisera kring 

det och hitta mönster som inte är synliga. Det finns en vilja att problematisera hur deltagarna i 

studien tolkar sina egna handlingar. Genom att inta ett kritiskt förhållningsätt som grundar sig 

i misstankens hermeneutik kan forskaren tolka på ett sätt så att en mer djupgående förståelse 

skapas. Utifrån det kan forskaren tolka något utifrån ett annat perspektiv än deltagarnas egna 

förståelse vilket kan leda till att en bredare förståelse kring det studerade skapas. Forskaren 

använder sig sedan av teoretiska perspektiv för att kunna upptäcka mönster som ligger bakom.    

Kullberg (2014) lyfter fram begreppet triangulering som används i etnografisk metod och 

analys och handlar om att se på något utifrån olika perspektiv. Hon presenterar olika former av 

triangulering, en av dessa benämns för metodtriangulering och den har vi använt. Metod 

triangulering innebär ett användande av flera metoder. I en etnografisk studie kan olika slags 

trianguleringar ingå. Vi valde att använda oss av metodtriangulering då vi kombinerade 

observationer och intervjuer, vi valde att göra så för att kunna ställa frågor kring det vi har sett 

och vill veta mer om. Kullberg belyser att om man endast väljer att förlita sig på en form av 
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data är risken större att resultatet inte blir tillförlitligt, men genom att använda sig av olika 

former av data blir resultatet mer trovärdigt.  

 

Deltagande observation 
 

För att besvara våra frågor och uppfylla vårt syfte med studien ansåg vi att observationer 

passade bra för att det gav oss möjlighet att se pedagogernas förhållningssätt och hur de tar 

tillvara på barns initiativ. Kullberg (2014) beskriver att deltagande observation inte bara 

innefattar att observera, utan också att intervjua, filma, och analysera. Att inta rollen som 

deltagande observatör innebär att forskaren deltar i det som händer och observerar samt ställer 

frågor för att få en inblick i hur människor tänker. Precis som Kullberg belyser Patrik Aspers 

(2011) att deltagande observation handlar om att forskaren undersöker olika händelser, 

observerar vad som sker och sägs. Till en början undersöks helheten, senare fokuseras detaljer. 

Vid användning av deltagande observation är forskare en del av de situationer som de vill 

undersöka (Aspers 2011).  

Vi hade en tanke från början att använda oss av videokamera vid observationerna då vi ansåg 

att det skulle bli lättare att analysera och kunna gå tillbaka i materialet. Aspers (2011) beskriver 

fördelar med att använda videokamera då observationerna kan bli lättare när forskaren använder 

sig av hjälpmedlet, fördelen med det är att det blir möjligt att kunna se över innehållet flera 

gånger än om forskaren endast använt sig av fältanteckningar. (Aspers 2011). Vi valde dock att 

inte använda oss av videokamera då vi var medvetna om att kamerans närvaro kan göra så att 

barnen och pedagogerna agerar på ett annorlunda sätt än vad de brukar vilket Aspers lyfter 

fram. Han beskriver att hjälpmedlet har nackdelar som kan vara att deltagarna i studien agerar 

på ett annorlunda sätt när en kamera är närvarande jämfört med om observationen sker utan 

kamera. För att kunna använda sig av en kamera är det viktigt att det finns ett förtroende mellan 

forskaren och deltagarna vilket kräver tid. Vi valde därför att använda oss av fältanteckningar 

istället för att beskriva situationer och samtal mellan barnen och pedagogerna. I våra 

anteckningar skrev vi ner vad pedagogerna och barnen sa, artefakter, interaktionen mellan barn 

och pedagoger, vad som hände och hur miljön såg ut. Aspers (2011) beskriver att anledningen 

till att det är bra att använda sig av fältanteckningar är att de innebär ett stöd för analysen. I 

fältanteckningar kan forskaren skriva ner händelser, samtal, olika situationer samt en 

beskrivning av miljön.  
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Semistrukturerade intervjuer        
 

Vi valde att använda oss av intervjuer då det passade bra för att ta reda på hur pedagogerna 

beskriver att de upplever inflytande i samlingen. Aspers (2011) hävdar att det är bra att 

komplettera observationer med intervjuer för att skapa förståelse för det man observerat. Det 

finns olika former av intervjuer och det som skiljer dem åt är vilken nivå av struktur de har. 

Med struktur menas att forskaren är den som bestämmer vilka teman som ska lyftas fram i 

intervjun eller när det är dags att gå vidare till nästa tema samt vilken formulering frågorna ska 

ha. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att vi ville utgå från bestämda 

frågor men inte ha någon speciell ordning i frågorna, utan kunna växla mellan olika teman. 

Aspers (2011) beskriver att vid semistrukturerade intervjuer så ställer forskaren bestämda 

frågor men kan även ställa följdfrågor på de svar som ges. Forskaren har förberett teman för 

intervjun och utvecklar sedan frågor utifrån dessa. Även Christina Back och Carina Berterö 

(2015) skriver om semistrukturerade intervjuer och beskriver hur forskaren bör utgå från en 

intervjuguide, vilket innebär att forskaren ställer frågor utifrån bestämda teman vilka dock inte 

behöver komma i någon speciell ordning.  

Vi försökte forma frågorna som öppna då vi var intresserade av hur pedagogerna tänker och 

upplever något och därför ville vi undvika slutna frågor som besvaras med ja och nej. Kullberg 

(2014) lyfter fram att det är viktigt att ställa öppna frågor då etnografen vill veta hur den som 

blir intervjuad tänker och förstår något och då passar inte slutna frågor. Även om vi försökte 

ställa öppna frågor är vi medvetna om att en del frågor blev slutna då försökte vi ställa 

följdfrågor till de frågorna för att få ett mer utvecklat svar. Back och Berterö (2015) beskriver 

att intervjun ska inledas med allmänna frågor för att sedan övergå till mer detaljerade 

följdfrågor. Intervjuerna ska även spelas in och transkriberas, det är viktigt att få ner orden 

precis som de sägs. Även de frågor som ställs under intervjun ska transkriberas. Vi valde att 

börja intervjun med frågor om intervjupersonens utbildning och arbetslivserfarenhet för att 

sedan gå in mer på de olika temana. Med hjälp av våra mobiltelefoner spelade vi in intervjun 

som vi sedan transkriberade till skriftspråk på datorn och skrevs ut. Vi valde att använda bådas 

telefoner ifall tekniken skulle krångla. Vi valde att transkribera för att komma ihåg vad 

intervjupersonen har sagt och för att vi ska få det lättare att analysera det som sägs och hur det 

sägs. Bryman (2008) framhåller att fördelarna med att transkribera är att det blir lättare för 

forskaren att tolka och analysera det deltagarna sagt under intervjun och det blir möjligt att gå 

tillbaka i intervjun och gå igenom den flera gånger. När vi transkriberade valde vi att skriva ut 
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ordagrant vad intervjupersonen sa och även pauser där vi ansåg att de var viktiga för att förstå 

det personen sa. Vilket tonfall användes och om intervjupersonen betonade något ord extra 

mycket skrevs också ner. Aspers (2011) beskriver att det är vanligast att skriva ner ordagrant 

det personen säger och att pauser och andra ljud som intervjupersonen gör ska skrivas ned om 

de har en betydelse för förståelsen.  

 

Genomförande  
 

Vi hade stora problem med att få tillträde till fältet. Vi kontaktade inledningsvis två 

förskolechefer via mail om att få komma ut och göra vår studie på en av förskolorna som vi 

varit bekanta med sen innan. Vi valde dessa förskolor för att de passade vårt syfte med studien 

då de har inflytande som inriktning. Den ena förskolechefen sa nej direkt på grund av tidsbrist 

och den andra förskolechefen sa ja men ville att vi skulle höra av oss direkt till förskolorna. Vi 

åkte då och besökte två förskolor varav båda sa nej på grund av att de redan blivit kontaktade 

av andra studenter. Vi valde då att kontakta tre andra förskolechefer via telefon som vi också 

är bekanta med sen tidigare. Detta resulterade i ett nej och två ja. Vi åkte då ut till de båda 

förskolor som tackat ja och lämnade samtyckesunderlag (Bilaga 1&2) till vårdnadshavare och 

pedagoger som de fick skriva under och lämna till pedagogerna på avdelningarna.  

Då vi ville undersöka hur barnen uttrycker sina tankar och åsikter språkligt i samlingen och då 

de äldre barnen har ett mer utvecklat språk valde vi att studera avdelningen där barnen var tre 

till fem år. Vårdnadshavarna hade på båda förskolorna en vecka på sig att lämna in sina 

underskrifter. Vi valde att utföra studien på en avdelning per förskola under tre dagar, samlingen 

varade mellan tjugo minuter till en timma. Intervjuerna som vi genomförde varade i ungefär 

tjugo minuter. Vi kom överens med förskolan vilka dagar som passade bäst för oss båda. På vår 

första dag på Sunnanäng uppstod en komplikation då vi fick veta att pedagogerna endast hade 

fått in hälften av de underskrivna lapparna. Vi fick då välja om vi ville utföra studien ändå på 

de barn som fått godkänt att delta eller vänta med studien en dag till så att pedagogerna kunde 

försöka få in resterande underlag. Vi valde att vänta då vi ansåg att resultatet skulle bli bättre 

med hela barngruppen närvarande. När vi kom tillbaka dagen efter hade pedagogerna fått 

tillbaka alla lappar förutom en. Det löste de genom att de hade uppdelade samlingar och det 

barnet fick vara med på den andra samlingen. Vi observerade samlingen under tre dagar och 

intervjuade sedan två pedagoger.  
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På förskolan Saltkråkan observerade vi under två dagar och den tredje dagen vi kom dit så hade 

förskolan planerat in annat, så observationen blev inte av. Vi frågade då om vi fick komma 

nästa dag istället och det gick bra. Istället för observation den dagen så fick vi intervjua en 

pedagog. Den andra pedagogen som skulle ställt upp avböjde intervjun och den tredje var inte 

där och skulle inte komma tillbaka på ett bra tag. När vi kom till förskolan skulle samlingen 

precis börja och fick vi samtyckesunderlagen överlämnades under samlingen och därför hann 

vi inte gå igenom underskrifterna då vi var tvungna att observera. Efter samlingen gick vi 

igenom samtyckestalongerna vi fått av pedagogerna och kom vi fram till att det fattades några 

underskrifter, vilket de inte hade upplyst oss om. Vi frågade pedagogerna om detta och de hade 

inte kontrollerat att alla underskrifter inte kommit in, vi bad pedagogerna om att få in resterande 

underskrifter men det hände ingenting. På grund av tidsbrist kunde vi inte skjuta upp studien 

igen och vänta på att få in alla underskrifter, då vi bara observerat vardagliga situationer har vi 

inte påverkat barnens vardag på förskolan och därför kände vi att vi kunde genomföra 

observationerna ändå även om vi hade föredragit få in alla underskrifter. Ett annat problem var 

att vi visse inte vilket barn som var vilket så vi kunde inte koppla samtycket till ett visst barn. 

Alla underskrifter som vi fick in gav samtycke till deltagande i undersökningen. Vi observerade 

och gjorde våra fältanteckningar och efter varje observation satte vi oss ner och diskuterade och 

skrev ner det vi hade sett. Våra anteckningar skrev vi in i datorn som vi sedan skrev ut. Efter 

att vi utfört våra observationer formade vi frågor utifrån det vi hade sett och ville veta mer om.  

 

Etiska aspekter 
 

Det är viktigt att informera deltagarna om studien och få deras skriftliga samtycke innan studien 

börjar. Forskaren ska informera om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt och att 

deltagandet går att avbryta när som helst under studien. Vi har utgått från fyra etiska principer 

som Vetenskapsrådets goda forskningssed presenterar (Vetenskapsrådet 2011). Dessa är 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Sekretess innebär att skydda de 

individer som deltar i forskningen. Tystnadsplikt hör ihop med sekretesslagen, alltså när något 

är under sekretess gäller tystnadsplikt automatiskt, det betyder dock inte att även om 

verksamheten har tystnadsplikt så är det sekretessbelagt. Anonymitet handlar om att 

anonymisera uppgifter så att deltagarnas identitet i studien inte ska kunna röjas, alltså att svar 

eller andra uppgifter inte ska kunna leda tillbaka till den personen. Konfidentialitet är att 
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obehöriga inte ska kunna få tag på de uppgifter som samlas in för att skydda deltagarnas 

identitet (Vetenskapsrådet 2011).  

Innan vi påbörjade vår studie på förskolorna delade vi ut skriftligt samtycke till pedagoger och 

vårdnadshavare där vi förklarade syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och gick att 

avbryta när som helst. På samtyckesunderlaget fick vårdnadshavarna även skriva under om de 

samtyckte till att deras barn skulle delta i studien. Även om vi inte fick in alla lappar på 

förskolan Saltkråkan har vi ändå gjort det vi kunnat för att följa de etiska principerna. Då 

förskolan är under sekretess och har tystnadsplikt har vi inte diskuterat personer och händelser 

med obehöriga personer utanför verksamheten. Vi har i våra fältanteckningar och intervjuer 

anonymiserat alla namn på barn och pedagoger samt verksamheten för att det inte ska gå att 

leda svar och andra uppgifter tillbaka till personen. Vi har förvarat allt material så att obehöriga 

inte kan ta del av det för att skydda deltagarnas identitet och efter att arbetet är godkänt kommer 

allt material att raderas.  

 

Urval  
 

Till en början var det tänkt att vi skulle göra ett målinriktat urval som Bryman (2008) beskriver. 

Det innebär att forskaren väljer ut platser och personer som är relevanta för det valda syftet. De 

första tre förskolorna som vi var i kontakt med har inflytande som inriktning och då vi vill 

undersöka barns inflytande ansåg vi att det skulle passa bra. Dessa tre förskolor tackade nej till 

att delta i undersökningen vilket gjorde att vi var tvungna att leta efter andra förskolor. På grund 

av tidsbrist kunde vi inte leta efter andra förskolor med inflytande som inriktning. Därför valde 

vi att kontakta tre andra förskolor som vi har varit i kontakt med sedan tidigare då vi hoppades 

att vi lättare skulle få tillträde genom att vi kände personerna på förskolorna. Utifrån det kan vi 

säga att vi gjorde ett bekvämlighetsurval som Bryman belyser vilket innebär att forskaren väljer 

personer och platser som finns tillgängligt för forskaren. De förskolor som vi valde passar ändå 

vårt syfte väl, då vi skapade ett intressant och användbart material i förhållande till studien.   

 

Validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 

Anders Fejes och Robert Thornberg (2015) beskriver validitet som en förklaring av begreppet 

kvalitet inom forskning. Det är vanligast inom kvantitativ forskning men förekommer även 

inom kvalitativ. Begreppet beskriver huruvida genomförandet och metoden passar med syftet 
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av studien. Det finns andra uttryck för validitet inom kvalitativ forskning, de är trovärdighet 

och tillförlitlighet. De visar på hur noga forskaren varit under processen, samt resultatets 

trovärdighet och tillförlitlighet utifrån hur materialet har samlats in och analyserats. 

Generalisering innebär huruvida resultatet av studien går att överföra på människor eller 

tillfällen som inte har något med studien att göra (Fejes & Thornberg 2015). Då vi endast utfört 

undersökningen på två avdelningar på två förskolor kan vi inte säga att undersökningen har en 

hög generaliserbarhet då det inte är troligt att vårt resultat går att överföra på andra 

sammanhang. Då undersökningen endast består av tre observationer per förskola och två 

intervjuer samt en intervju på varje förskola går det inte att säga att vår undersökning har 

tillförlitlighet eftersom en etnografisk studie ska genomföras under en längre tid och vår 

undersökning sträckte sig bara över tre dagar per förskola. Vårt resultat skulle dock gå att 

generalisera genom att de mönster som blir synliga i vårt resultat möjligtvis går att jämföra med 

andra studiers resultat. Som Fejes och Thornberg (2015) beskriver kan generalisering ske 

genom att kunna känna igen sitt resultat i andras.  

 

5. Kodning och analys av empiriska materialet 

 
Som vi lyft fram i metoden har vi utgått från Elvstrand, Högberg och Nordvalls (2015) olika 

tolkningsnivåer, vi har i analysen växlat mellan materialet och teorin. Vi har använt oss av 

öppen kodning i vår analys av data. Öppen kodning är det som sker i analysen som sker 

kontinuerligt under studien. Frågan som forskaren ställer sig först vid kodningen är vad 

skapandet av data visar, den efterföljande frågan kan vara vad av teorin som utmärker den 

aktuella händelsen. Genom att forskaren kontinuerligt ställer frågor till sig själv om det som 

hänt blir det lättare att inte tappa bort sig i skapandet av data (Kullberg 2014). Vi har i vårt 

fortlöpande analysarbete kodat och analyserat data. Vi har under vårt fältarbete på förskolorna 

diskuterat och skrivit ner reflektioner och frågor som framkommit under våra observationer och 

intervjuer. Då vi har triangulerat mellan semistrukturerade intervjuer och observationer har vi 

haft möjlighet att i analysarbetet formulera intervjufrågor och teman utifrån pedagogernas 

handlingar för att få veta mer om hur de upplever saken samt för att kunna jämföra det 

pedagogen säger och det vi har sett. Under vårt kontinuerliga arbete med vår analys har vi 

kopplat Vygotskijs sociokulturella teori till det vi har sett. I det avslutande analysarbetet har vi 

analyserat utskrivna transkriberingar och observationer.  
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6. Beskrivningar av undersökningens förskolor och pedagoger  
 

I resultatkapitlet presenteras undersökningens förskolor och pedagogerna som arbetar på 

avdelningarna vilket framkommer i kapitel 6 och 7. Vi har valt att kalla de båda förskolorna i 

vår undersökning för Saltkråkan och Sunnanäng. På Sunnanängs förskola arbetar pedagogerna 

Kristin och Louise på avdelningen Solen. De är båda utbildade lärare för yngre åldrar. På 

Sunnanäng har de delat upp samlingarna i två grupper där en varsin pedagog leder samlingen. 

Då vi har valt att fokusera på barn i åldrarna 3-5 så var vi med i samlingen med de äldsta barnen. 

På de tre observerade samlingarna var det tio barn närvarande. På förskolan Saltkråkan arbetar 

pedagogen Margareta som är utbildad förskollärare med två andra pedagoger på avdelningen 

Tjorven som har 24 barn i åldrarna 3-5. De har en gemensam samling med alla barn där alla 

pedagoger är närvarande men det är bara en pedagog som leder samlingen. 

 

7. Barns möjligheter att utöva inflytande i samlingen 
 

I tidigare forskning visade vi att samlingen är ett tillfälle för barnen att få uttrycka sig och utöva 

inflytande på verksamhetens innehåll. Genom att barnen kan uttrycka sina tankar och åsikter i 

samlingen blir det möjligt för pedagogen att ta tillvara på det barnen säger och använda det i 

verksamhetens innehåll. Vi har använt samlingen som utgångspunkt för att undersöka hur 

pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt påverkar barns inflytande. Resultatdelen har vi valt 

att dela in i fyra avsnitt. Det första avsnittet handlar om pedagogers sätt att bemöta barns tankar 

och åsikter. Därefter kommer det ett avsnitt om demokratiska principer. Sedan kommer det ett 

avsnitt om barnsyn och efter det pedagogers styrning. Vi har valt att skriva ut några excerpt 

från observationerna och semistrukturerade intervjuerna för att visa på vilka grunder vi gör vår 

analys. De excerpt vi valt ut är typiska eller extrema exempel på mönster som vi har observerat. 

I vissa avsnitt har vi valt att lyfta fram excerpter från båda förskolorna för att jämföra, men i 

andra förekommer det endast excerpter och intervjuer från en förskola.  I excerpterna har vi 

skrivit ut ord inom dubbelparanteser som inte uttrycks för att skapa förståelse för läsaren och 

hakparenteser har vi använt i intervju excerpterna när vi hoppat i intervjusvaret för att få med 

det mest relevanta som vi vill styrka.  
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Pedagogens sätt att bemöta barns initiativ 

 
Här kommer vi att presentera hur pedagogerna arbetar med barns inflytande i samlingen. I fokus 

står hur pedagogerna arbetar för att bemöta barns initiativ till inflytande. Vi visar detta genom 

två excerpter från Sunnanängs förskola och sedan två excerpter från Saltkråkans förskola.  

Förskolan Sunnanäng 

 

I excerpten nedan syns hur pedagogen på Sunnanäng bekräftar barns tankar och åsikter och 

barnen får därmed förutsättningar till att utöva inflytande. Pedagogen Louise ger barnen 

utrymme att utrycka sig även kring sådant som inte hör till samlingens innehåll just då. 

Tillsammans med barnen tar Louise upp att det precis varit helg och barnen får berätta vilka 

dagar som varit. Det här är ett tydligt exempel på när barnen får tillåtelse att uttrycka sig. 

 

1. (1) Pedagogen tillåter barnen att uttrycka sina tankar och åsikter.  

Samlingen börjar med att de går igenom vilka dagar som varit precis, de har 

gått tre dagar, fredag, lördag och söndag.  

Louise och barnen kommer fram till att det är måndag idag. 

Amanda ((flikar in)):  Jag har simskola idag  

Louise: Ja det har du. ((Efter det sjunger de en sång)) 

Rosa: Fröken, den där ((sången)) har jag gjort på min dans 

Louise: Jaha, ja det kan jag tänka mig 

 

Vi uppfattar att Louise aktivt lyssnar på det barnen har att säga och låter dem göra sin röst hörd 

även om det de säger inte har någon relevans för det de håller på med just då. Genom att 

pedagogen bekräftar det barnen säger och inte avfärdar det får barnen känna att det de säger 

och tänker är viktigt och att de blir lyssnade på. Louise låter barnen uttrycka sina tankar och 

åsikter för att göra deras röst hörd och hon låter barnen prata ganska fritt. Hon svarar de två 

barnen i excerpten på likartat sätt ”ja det har du” och ”det kan jag tänka mig”. Pedagogens svar 

är kortfattat och bjuder inte in till att barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig då hon 

inte ber barnen att utveckla sina svar.  

 

Louise berättar i vår semistrukturerade intervju att hon arbetar med att lyssna på barnen och 
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låta dem uttrycka det de vill. Hon beskriver att de diskuterar mycket med barnen om vad de 

tycker är kul och att det förekommer att barnen berättar något som de har gjort eller ska göra. 

Hon anser att det är viktigt att uppmuntra det barnen säger och inte avfärda det på grund av att 

det inte är aktuellt i just det sammanhanget.  

 

Louise: Vi diskuterar väldigt mycket och så, vad är roligt vad är 

inte roligt och sen så här det är många som säger att de kommer in 

på olika saker som vi prata om att vi var lediga nu ja men då kan 

”ja jag åkte dit och dit” ((sägs högljutt med glad ton)) Ja, vad roligt 

och spännande att man inte nej men det ska vi inte prata om nu, det 

är det också att kunna vara lite flexibel, det är ju barninflytande på 

en samling också tycker jag, en del är ju så där, nej inte nu, nu gör 

vi det här, och då tycker jag att man är för styrd vid sin planering 

[…], det är ju jätteviktigt för henne då att, ja jag åkte tåg kanske 

jag inte har gjort så ofta (Intervju med Louise)  

 

Louise svar visar att hon är medveten om betydelsen av att lyfta barnens tankar och det de 

uttrycker i samlingen. Hon anser att det är viktigt att kunna vara flexibel i sitt arbetssätt för att 

kunna ge barn utrymme till att uttrycka sina tankar. Till exempel tillåts Amanda berätta att hon 

har simskola idag och att Rosa har hört den där sången på sin dans. Louise berättar att hon 

upplever att en del pedagoger kan vara för styrda i sin planering och inte låta barnen komma 

till tals för det ingår inte i planeringen. Det som barnet säger är uppenbarligen något viktigt för 

barnet och får den då inte uttala sig och blir avbruten av pedagogen kanske barnet känner att de 

den säger inte är viktigt. Hon berättar att hon ser det som viktigt för barnet att få säga det de 

tänker på. 

 

Förskolan Saltkråkan 

 

Att bemöta barnets initiativ i samlingen kan ske på olika sätt. I excerpten nedan bjuder 

pedagogen Margareta in till samtal med alla barnen för att de ska få uttrycka sina tankar och 

åsikter. Hon börjar samlingen med att tala om att en “tjuv” har varit där och tagit några bilder 

som suttit på väggen. Simon kommer glatt med en idé till vad som kan ha hänt med bilderna, 

han förklarar att bilderna kan ha åkt in i en dator. Det här är ett extremt exempel som vi ansåg 

vara särskilt intressant för vår studie. 
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2. Barnet uttrycker men möts av motstånd. 

Margareta: Det är en ’tjuv’ som har varit här och tagit bilderna som ska sitta på 

väggen 

Simon: Jag tror att de har åkt in i datorn  

Margareta: ((svarar bestämt)) Nej det går ju inte. ((Därefter börjar Margareta 

sjunga)) 

 

Margareta avfärdar det Simon säger och fortsätter med samlingen utan att fråga hur Simon 

tänkte. Hon bjöd in till att svara men vad hon sen gör i mötet med Simon för att han ska uttrycka 

sina tankar och åsikter är svårt att säga eftersom hon inte låter honom utveckla sig. Margareta 

förklarar inte vad hon menar och Simon får inte förklara vad han menar. Margareta tar inte 

tillvara på Simons tankar då hon avfärdar det han säger bestämt på en gång istället för att ta en 

diskussion: hur tänker du nu? Är det möjligt för bilderna att åka in i datorn? Hur ska det gå till? 

I intervjun förklarar Margareta att när barnen vill berätta något som hänt exempelvis hemma 

tror hon att hon lyssnar på det de har att säga och tar tillvara på det barnen vill göra om det 

känns bra just då.  

 

Margareta: ibland så vill de bara berätta någonting som har så att 

säga kanske på kvällen eller på morgonen att dem har drömt 

någonting och så här då så att det gör de ju så lyssnar jag på det 

[…] jag tror att jag lyssnar på dem, och har de någon åsikt vad de 

vill göra då om det känns bra just då då får dem ju göra det 

(Intervju med Margareta).  

 

I observationen avfärdade Margareta Simons tanke istället för att ta tillvara på idén som hon 

anser att hon vanligtvis gör. Utifrån det Margareta säger i intervjun går det att förstå att hon 

kanske avfärdar det Simon säger för att det inte passade just då att ta den diskussionen, Simons 

möjlighet till inflytande blir begränsat av om det känns bra för pedagogen just då.  

 

Demokratiska principer 

 
I det här avsnittet vill vi visa hur pedagogerna arbetar efter de demokratiska principerna. Att få 

barnen att medverka i olika situationer som kräver samarbete och att fatta beslut, bidrar till att 
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barnen får en förståelse och kan agera utefter de demokratiska principerna. Vi kommer att visa 

två excerpter från förskolan Sunnanäng och en excerpt från Saltkråkan.  

 

Förskolan Sunnanäng 

 

Förskolan ska sträva efter att barnen ska förstå och handla efter demokratiska principer. Att 

delta i en samling innebär att samspela efter de demokratiska principerna för att få inflytande. 

På avdelningen Solen har vi observerat att handuppräckning och turtagning är vanligt 

förekommande under samlingen och att det är pedagogen som väljer vem av barnen som ska få 

ordet. Nedan presenteras ett typiskt exempel vid användning av demokratiska principer. 

 

3. Handuppräckning som demokratisk princip. 

Samlingen börjar med att Louise frågar barnen vilken dag det är och barnen får 

räcka upp handen och svara, Louise väljer det barn som får svara. Efter det lägger 

Louise ut några kort på golvet och barnen får en i taget gå fram och välja ett kort. 

På korten står det en uppgift som barnen ska utföra och som pedagogen berättar 

för barnen. En uppgift kunde till exempel vara att gå till fönstret, barnen får sedan 

en applåd när de utfört uppgiften. Pedagogen frågar alltid barnen innan om de vill 

ta ett kort ”Är du sugen på att vara med?” Barnet skakar på huvudet, efter en runda 

frågar pedagogen barnet igen men hon vill fortfarande inte vara med. Pedagogen 

accepterar det och tvingar inte barnet att delta i aktiviteten.  

 

Barnet har här alltså handlat enligt de demokratiska principerna genom att visa att de vill delta, 

men vill sen inte aktivt utföra något. Excerpten ovan visar att barnen måste räcka upp handen 

för att få ordet och att det är pedagogen som leder och kontrollerar samlingen genom att tilldela 

vem som får svara på frågan. Genom att låta barnen en i taget gå fram och ta ett kort övas de på 

att vänta på sin tur, men det är pedagogen som bestämmer vem som ska få gå fram och ta ett 

kort. Barnen får även välja om de vill ta ett kort eller inte och pedagogen accepterar valet oavsett 

utfall. Barnen behöver inte argumentera för varför de inte vill delta. Utifrån våra observationer 

på Solen kan vi konstatera att handuppräckning och turtagning är de vanligaste förekommande 

reglerna i samlingen och att om något barn bryter mot dessa regler får de en tillsägelse. Det 

tycks som att barnen tränas i de fysiska handlingar men inte behöver språkigt utveckla sin 

förmåga att uttrycka tankar om sina ställningstagande.  
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Louise berättade också i intervjun att handuppräckning sker och att det är viktigt för att de 

tystlåtna barnen ska ha en chans att hinna svara, samt att det är en form av inflytande att alla 

ska få synas och komma till tals.  

 

Louise: det här med att man räcker upp handen för att man inte ska 

skrika ut så att dem som är lite mer försiktiga dem hinner aldrig 

svara […]en del försvann om man har hela gruppen och det säger 

ju inte barnen, men det är ju ett inflytande att jag ska få finnas jag 

ska få ta plats och jag ska få vara den jag är på förskolan inte att 

jag ska komma hit och behöva sitta så här och tycka att det är 

jobbigt, så för mig är nog inflytande mer att vi ser dem, vi ser deras 

behov och deras uttryck (Intervju med Louise).  

 

I intervjun bekräftar Louise att det finns ett klimat i samlingen att alla ska få komma till tals 

och att de använder handuppräckning och turtagning för att alla ska ha en chans att få uttrycka 

sig, oavsett om barnet är blyg eller inte. Handuppräckningen och turtagningen är demokratiska 

principer som gäller för alla barn på avdelningen. Det finns till som ett hjälpmedel för de barnen 

som inte vågar ta lika mycket plats som andra. Louise använder sig av dessa för att hjälpa barnen 

att få inflytande i samlingen. Hon förklarar att anledningen till att de har delade samlingar är 

att de upptäckte att i en stor barngrupp försvann vissa barn och det visar på att de strävar efter 

att se varje individ och hjälpa alla barn att synas och höras i den gemensamma gruppen. 

Handuppräckning och turtagning används som regler för att skapa inflytande för alla barn.  

 

Förskolan Saltkråkan 

 

I handlandet efter demokratiska principer används på Saltkråkan handuppräckning och 

turtagning. I excerpten nedan vill vi visa ett typiskt exempel på när handuppräckning ses som 

en viktig regel för att alla barn ska få en chans att uttrycka sig. När Margareta blåser i sin 

visselpipa signalerar hon att samlingen ska börja och barnen sätter sig på sina platser runt 

mattan. Margareta och barnen börjar prata om vilket väder det är ute och Margareta ställer en 

fråga till barnen.  
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4. Handuppräckning och visselpipa som demokratisk princip 

Samlingen ska snart börja och barnen springer runt i rummet, pedagogen 

Margareta tar upp sin visselpipa och blåser för att samla barnen. Barnen sätter sig i 

en ring runt mattan.  

Margareta: ((frågar barnen)) vilket väder är det ute?  

Greta: ((svarar utan att räcka upp handen)) molnigt 

Linus: Hallå, man får inte bara prata rakt ut man måste räcka upp handen och 

vänta på att pedagogen väljer barnet  

Margareta: Ja det måste man 

((Handuppräckning sker men det verkar inte vara något måste, ibland pratar 

barnen rakt ut och pedagogen tillåter det, ofta blir det för mycket prat och barnen 

börjar prata i munnen på varandra)). 

Lina: ((försöker lite försiktigt att säga någonting men tystas av allt prat i 

gruppen)).  

Max: ((uppmärksammade pedagogen om det)) Lina vill också säga någonting 

Margareta: ((ger ordet till Lina)) 

Lina: ((säger något ohörbart))  

 

Även om handuppräckning verkar vara en regel i samlingen så händer det ändå att barnen pratar 

rakt ut utan att räcka upp handen och de får inte alltid en tillsägelse. Klimatet i samlingen blir 

att alla pratar i munnen på varandra och de mer tystlåtna barnen sitter snällt bredvid och försöker 

säga något men blir inte hörda. Det finns gemensamma principer om beslutfattande i samlingen 

men det är för svårt för övriga barn och pedagoger att uppmärksamma till exempel att Lina 

försökte säga något till Margareta i den högljudda miljön. Lina har då handlat efter de 

demokratiska principerna men inte blivit uppmärksammad så att hon kan uttrycka sig. Då 

handlar Linas kompis genom att uppmärksamma pedagogen Margareta på att Lina har 

någonting att säga. På så sätt möjliggörs Linas deltagande i samlingen. Ett sådant samtalsklimat 

innebär här alltså att vissa barn tar mer plats än andra i gruppen och de barn som sitter tysta och 

försöker säga något men hörs inte, får inte en chans att höras. Att ha handuppräckning som 

regel ger de blyga barnen en chans att få inflytande, då de kanske inte vågar eller får en chans 

att uttrycka sig i en grupp där alla barnen pratar i munnen på varandra. Det sker olika former 

av samarbete mellan barnen samt barnen och pedagoger. Barnen har en förståelse för vikten att 

komma till tals men det är pedagogen som måste ge ordet för att barnen ska kunna uttrycka sig.  
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8. Pedagogers förhållningsätt till barns inflytande i samlingen 

 
I kapitel 7 ville vi visa att samlingen är ett tillfälle för inflytande och att pedagogers arbetssätt 

i samlingen kan påverka barnens möjlighet till att uttrycka sina tankar och åsikter. I kapitel 8 

vill vi närma oss frågan hur barnens möjlighet till inflytande i samlingen kan påverkas av 

pedagogers förhållningsätt. Med förhållningssätt avser vi på hur pedagogerna ser på barnen 

och kontrollerar samlingen.  

 

Barnsyn 
 

Som vi beskrev i inledningen så underlättar det för pedagogen i arbetet efter läroplanen om 

den har en syn på barnet som någon som är intresserad och har en vilja att ta till sig kunskap. 

Ett förhållningsätt där pedagogen visar sig intresserad av det barnet uttrycker skapar en känsla 

av meningsfullhet för barnet att det den tänker och säger är viktigt. Vi har valt att illustrera 

barnsyn med hjälp av två excerpter från förskolan Sunnanäng. 

Förskolan Sunnanäng 

 

För att pedagogerna ska kunna ha ett förhållningssätt där de lyssnar, respekterar och låter barnen 

uttrycka sina åsikter är det viktigt hur de ser på barnen (Lpfö 98/10). I excerpten nedan vill vi 

visa ett typiskt exempel på hur pedagogen Kristins barnsyn kan visa sig i hennes förhållningssätt 

gentemot Molly. Kristin tar fram sekvenskort som är bilder som föreställer olika saker. Kristin 

delar ut korten till barnen en i taget och ber sedan Molly att beskriva vad hon ser på bilden.  

 

5. Att lyssna och tro på barnens förmåga att uttrycka sina tankar. 

Under samlingen tar pedagogen fram olika sekvenskort som hon delar ut till 

barnen, de får sedan beskriva en och en vad de tror händer på bilden.  

Kristin: Vad tror du händer på bilden?  

Molly: Jag kan inte  

Kristin: Jo, jag tror visst att du vet, försök igen 

Kristin väntar in Molly och tillslut kommer hon med en beskrivning av vad hon tror 

händer på bilden. 

Kristin: ((delar ut ett kort till ett annat barn)) Sara, vad händer där? 
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Kristin: ((ställer frågor till barnen om vad de tror och tänker)) Varför tror du att 

den vuxna sätter upp hästen och inte barnet i trädet?  

 

Molly berättar att hon inte kan varpå Kristin väntar in henne och uppmuntrar henne. Det verkar 

här som att Kristin tror på att Molly är kompetent och klarar av uppgiften själv. Istället för att 

skynda på Molly eller ge henne svaret gav hon henne tid till att lösa uppgiften själv vilket Molly 

också visar att hon klarar av. Kristin finns där som ett stöd och visar att hon är intresserad av 

hur Molly tänker genom att hon ställer frågor till barnen om varför hästen sitter i trädet. Det 

kan förstås som att Kristin har en tro på barnets förmåga att tänka och uttrycka sig.  

Den barnsyn som Kristin beskriver i intervjun stämmer överens med det förhållningssätt som 

vi observerat i excerpt 5. Hon berättar i intervjun att hon lyssnar på barnet och väntar in den då 

hon anser att det barnet tänker är viktigt. 

 

Kristin: ja för då lyssnar ju jag på dem (paus) och tror på att dem 

har något att komma med när dem säger saker och ting så att det är 

väl jätteviktigt också att dem känner att dem blir lyssnade på 

annars så finns det ju ingen mening med att öppna munnen, näe 

men dem vet ju det och dem lär sig ju det att va va vill fröken ha 

lite så, vad uppmuntrar dem då styr man ju man styr ju jätte mycket 

genom och bara (kort paus) inte låta bli att svara (Intervju med 

Kristin). 

 

Kristin bekräftar det vi har sett i excerpt 5 genom att berätta att hon är lyhörd och har en tro på 

att de barnen säger är viktigt samt att barnen ska få känna det. Känns det inte meningsfullt för 

barnen att uttrycka sig så kan de känna att det inte är någon mening med att säga vad de tycker. 

Det blir tydligt i det Kristin säger att det är pedagogens förhållningssätt som styr vilket 

inflytande som barn får. 

 

Pedagogers kontroll 
 

Det förhållningssätt som pedagogen har bidrar till den förståelse och respekt för samhällets 

rättigheter och skyldigheter som barnet får (Lpfö 98/10). Tidigare forskning visade att ett 
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demokratiskt förhållningsätt handlar inte bara om att barn ska få bestämma utan också att det 

ska finnas möjlighet för barnen att utifrån sina egna intressen utvecklas. Även om samlingen är 

en situation där det finns tillfälle för barnen att uttrycka sig så är det viktigt att som pedagog 

vara medveten om att deras förhållningsätt kan hindra eller skapa möjligheter för barns 

inflytande. I detta avsnitt har vi valt ut två excerpter från vardera förskola för att visa att 

pedagogens förhållningssätt kan styra vem som får inflytande och när.  

 

Förskolan Sunnanäng 

 

Tidigare forskning visar att samlingen är ett tillfälle där barnen kan få inflytande på 

verksamhetens innehåll och få uttrycka sig, men pedagogens förhållningssätt kan begränsa eller 

skapa möjligheter för barnen att utöva inflytande. Kristin och barnen pratar om att det är 

Valborg och hon frågar barnen vad de ska göra under kvällen. Här nedan vill vi illustrera ett 

typiskt exempel där det är pedagogen som leder och kontrollerar samlingen. 

 

6. Pedagogers förhållningssätt, hinder eller möjlighet? 

Pedagogen Kristin visar med handen att de ska sitta ner. De går igenom att det är 

en kortare vecka, sista dagen i månaden, det är Valborg och brasa svarar barnen.  

Kristin: vad ska alla göra ikväll? ((Barnen räcker upp handen och väntar på att få 

ordet av Kristin, Ben blir vald att få svara)). 

Ben: Jag ska gå och titta på brasan  

Kristin: ((fortsätter att ställa frågor)) Vet ni varför vi firar valborg? 

Totte: ((börjar prata utan tillåtelse om valborg och vad han ska göra)) 

Kristin: ((avbryter Totte och berättar varför vi firar valborg)). 

 

Det verkar här som att det är pedagogen som tilldelar barnen orden, Kristin ställer frågor till 

barnen och bestämmer att Ben får svara. Ben tillåts att prata men Kristin låter honom inte 

utveckla det han säger då hon ställer en ny fråga efter att han svarat. Det är pedagogen som 

leder och kontrollerar samlingen genom att bestämma vem som ska få prata. När Totte börjar 

prata om vad han ska göra på Valborg avbryter Kristin honom och förklarar varför vi firar det. 

Det förstås här som att Totte pratade utan tillåtelse och därför uppmärksammade inte Kristin 

det Totte sa, att prata utan tillåtelse är något som inte accepteras i samlingen.  
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Kristin framhåller i intervjun att förhållningsättet gentemot barn är viktigt då det avgör hur 

inbjudande hon är mot barnen och det i sig påverkar om barnen får inflytande. Hon bekräftar 

att hon ser det som viktigt att räcka upp handen innan man svarar och att hon styr vem som ska 

få ordet beroende på vem det är.  

 

 

Kristin: ja, det är jätte stort (paus) och det kan man känna också att 

det kan vara lite humör när man känner att man är öppen för det, 

förhållningssättet är jätteviktigt om jag bjuder in till det eller inte 

[…] ibland asså styr jag av det beroende på ja lite vem det är men 

jag tycker ju om att man ska räcka upp handen […] Vissa får man 

dämpa lite mer så för de tar jätte mycket plats i alla fall så att såna 

grejer tänkte jag på att oj nu tyckte nog de att jag gjorde lite 

konstigt fast jag känner ju barngruppen och vet vilka man ska lyfta 

(Intervju med Kristin).  

 

Att pedagogens förhållningssätt är viktigt för huruvida barnen ska få inflytande i samlingen 

synliggörs här genom att Kristin vill att barnen ska räcka upp handen och att hur mycket hon 

bjuder in barnen och styr påverkar deras möjligheter till inflytande. Utifrån det kan vi förstå det 

som att Kristin kände att hon kunde avbryta Totte för hon vet att han vanligtvis får synas och 

höras. Som hon beskriver det är hon medveten om vilka barn som hon ska dämpa och vilka som 

behöver lyftas.  

 

Förskolan Saltkråkan 

 

Som vi visade i tidigare forskning bryter barnen ordningen i samlingen när de väljer att inte 

vara med vilket kan leda till att pedagogen väljer att ta tillbaka ordningen genom att ta med 

barnet till ett annat rum. Vi har valt denna excerpt för att vi vill visa ett typiskt exempel där 

inflytande kan vara att ett barn får delta i en aktivitet utefter sina egna förutsättningar och 

vilja. Men även att pedagogens förhållningssätt gentemot barns förutsättningar att välja kan 

påverka om barnen får inflytande eller inte. På avdelningen Tjorven brukar de ibland ha 
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”mini-röris” vilket är en aktivitet där barnen gör olika rörelser till musik. Peter står bredvid 

när resten av gruppen har ”mini-röris” och blir då hänvisad att gå till ett annat rum om han 

inte ska vara med.  

 

7. Deltagande utefter sina egna förutsättningar och vilja. 

Samlingen avslutas med att de delar upp barngruppen, några barn får gå och ha 

språk med en annan pedagog och pedagogen Margareta stannar kvar med de 

resterande barnen och har mini-röris. Ett barn står bredvid och tittar på aktiviteten 

och vill inte vara med.  

Margareta: Peter, ska du inte vara med här får du gå ut där. ((Margareta tar med 

honom ut ur rummet. Efter en stund kommer Peter in i rummet igen)) 

 Margareta: nej, du ska vara kvar där ute ((går med barnet ut i andra rummet igen, 

efter en stund springer Peter in i samlingen och stänger av spelaren)).  

Margareta: ((säger irriterat)) Nej nej Peter vad gör du? 

Peter: Ni stör mig ((Pedagogen tar med Peter ut ur rummet en tredje gång)). 

 

Det kan verka som att pedagogen Margareta inte är intresserad av Peters egen vilja och vill att 

alla barnen ska delta aktivt i samlingen om de ska vara med. Pedagogen frågar inte Peter varför 

han inte vill vara med och när han försöker komma tillbaka frågar hon inte heller om han ångrat 

sig och vill vara med. Margareta uppmuntrar inte Peter att språkligt uttrycka sig för att kunna 

påverka sin situation. Den tredje gången Peter försöker få uppmärksamhet frågar pedagogen 

irriterat vad han håller på med varav Peter svarar att de stör. Han blir ännu en gång utskickad 

från rummet.  

 

Margareta beskriver i intervjun att hon anser att barnen ska bli behandlade som hon själv vill 

bli behandlad, samt att barnen får försöka bestämma själva om de ska delta i samlingen men att 

om de inte vill delta får de lämna rummet för att de inte ska störa. 

 

Margareta: De får ju liksom försöka bestämma själv och svara 

själva, […] viktigt att de har inflytande då och man ser dem som att 

man behandlar barnen som man vill bli behandlad själv. […] De 

kan få välja, ja för vi vet vilket vissa barn har svårt att sitta still och 

då då men då får de inte fara runt i det rummet som vi har samling 



 40 

då får de gå in i målarrummet så att säga jaa de har vi det är 

likadant miniröris vill de inte vara med då då måste de inte det då 

får de va i ett annat rum bara så de inte stör de andra 

Intervjuare: är det för att det inte ska störa?  

Margareta: ja för att då då gärna då vill de hoppa runt i sofforna i 

stället för att vara med då och det är det går inte så bra (Intervju 

med Margareta).  

 

Margareta bekräftar alltså det vi sett. Att Peter blir tillsagd att lämna rummet tre gånger går att 

förstå utifrån det Margareta berättar. Hon berättar att barn som inte deltar i samlingen ses som 

ett störmoment och det barnet får lämna rummet.  

 

Sammanfattande resultat 
 

Syftet med studien var att undersöka barns inflytande i samlingen i förhållande till pedagogers 

arbetssätt och förhållningssätt i förskolan. Det vi kom fram till var att på avdelningen Solen har 

pedagogerna ett lyssnande arbetssätt och de diskuterar mycket med barnen. Pedagogen Louise 

visar att hon är flexibel i sitt förhållningssätt och att barnen får tala fritt om sådant som inte 

tillhör samlingens innehåll. Barnen får göra sin röst hörd och blir inte avfärdade av 

pedagogerna. Pedagogen bekräftar det barnen säger men de tvingas inte att utveckla sin förmåga 

att uttrycka sig och Louise svarar på liknande sätt på det olika barn säger. Hon uppmuntrar inte 

barnen att utveckla sina tankar och ställer inga följdfrågor. Även på avdelningen Tjorven kom 

vi fram till att barnen tilläts att uttrycka sig utan att bli avbrutna av pedagogen Margareta men 

hon avfärdar det barnet säger genom att svara bestämt ”nej det går inte”. Hon lämnar det inte 

öppet för diskussion och låter inte barnet utveckla sin förmåga att uttrycka sig. Det verkade inte 

som pedagogen Margareta vill ta en diskussion, studien visar på att barn på avdelningen Tjorven 

ges inflytande beroende på om det känns bra för pedagogen. Hur pedagogerna pratar med 

barnen påverkar alltså om barnen får inflytande i samlingen. Språket får en betydelse för om 

barnen vill och får möjlighet att ta initiativ.  

Vår studie visar att handuppräckning och turtagning var vanligast förekommande demokratiska 

principerna i samlingen på båda avdelningarna och att de bland annat användes för att skapa 

inflytande för alla barn. På solen uttryckte de att det är ett inflytande att få höras och ta plats 

och för de tystlåtna barnen blir det svårare om det är mycket prat. Barnet behöver här inte 



 41 

argumentera för varför de inte vill delta. De tvingas inte att uttrycka sig språkligt för att påverka 

sin situation. På avdelningen Tjorven visar studien att även om barnet handlar efter de 

demokratiska principerna för att uttrycka sig, blir barnet inte hört av pedagogen på grund av det 

högljudda klimatet i samlingen. Detta visar att regler som handuppräckning och turtagning kan 

påverka barns inflytande i samlingen. 

Med vår andra forskningsfråga ville vi undersöka på vilka sätt pedagogers förhållningssätt kan 

påverka barns inflytande i samlingen. Med den frågan ville vi belysa barnsyn och pedagogers 

kontroll. Vårt resultat visar att på avdelningen Solen väntade pedagogen Kristin in barnen när 

de skulle utföra en uppgift och visade att hon var intresserad av vad barnen tänker. Det visar 

hon genom att ställa följdfrågor till barnen och uppmuntrar dem till att utveckla sin förmåga att 

uttrycka sig språkligt. Hon tror på barnets förmåga att utveckla sina tankar om bilderna. Därmed 

visar hon en tro på barnets förmåga att tänka och uttrycka sig. Kristins barnsyn skapar 

förutsättningar för barn att utöva inflytande i samlingen.  

Vår studie visar alltså att pedagogen Kristin på avdelningen Solen hade ett styrande 

förhållningssätt då hon bestämde vem som skulle få prata och när, som excerpt 6 visade. 

Pedagogens förhållningssätt blir här en påverkande faktor för barns inflytande. De är hon som 

har kontrollen och kan välja att ignorera eller lyfta det barnen säger. Kristin uppmuntrar inte 

barnen att utveckla sina tankar och tillåter dem inte att uttrycka sig. Margaretas 

förhållningssätt visar att hon också är kontrollerande och studien visar att barns inflytande kan 

avgöras utifrån hur mycket barnen får bestämma själva.  

 

9. Diskussion  
 

Vi har valt att dela in diskussionen i två delar, först kommer en metoddiskussion där vi kommer 

att diskutera vårt val av metod utifrån syftet. Efter det kommer en resultatdiskussion där vi 

diskuterar studiens resultat och kopplar till vår tidigare forskning.  

 

Metoddiskussion  
 

I metoddiskussionen kommer vi att diskutera för- och nackdelar med vår valda metod och 

motivera varför vårt val av metod passar till syftet. Vi kommer även att lyfta fram och diskutera 
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studiens trovärdighet, generaliserbarhet, etiska aspekter och urval, samt koppla det vi har gjort 

i förhållande till hur andra forskare från tidigare studier har gjort.  

 

I vår studie har vi som tidigare nämnts använt oss av observation och fältanteckningar som 

sedan renskrevs på datorn. Vi använde oss även av semistrukturerade intervjuer som spelades 

in med våra mobiltelefoner. Intervjuerna transkriberades sedan ner till skriftspråk. Vi upptäckte 

när vi skrev fältanteckningarna att det var svårt att få med detaljer och konversationer mellan 

pedagoger och barn vilket blev en nackdel. Skapandet av data hade kunnat göras annorlunda 

genom att videofilma observationerna istället för att bara föra fältanteckningar och det är något 

som vi i efterhand hade föredragit. Om vi hade använt oss av videokamera hade vi haft 

möjlighet att gå tillbaka i materialet och se det flera gånger för att få med fler detaljer och se 

det ur nya synvinklar. Eftersom vi inte hade tillräckligt med tid hade det blivit svårt för oss att 

få in båda vårdnadshavares underskrift vilket krävs för att få videofilma, det kan ta tid eftersom 

alla vårdnadshavare inte bor tillsammans. Fördelen med fältanteckningar var att endast en 

vårdnadshavares underskrift behövdes och det blev lättare att få tillträde till förskolorna. 

Anledningen till det kan vara att alla förskolor inte är vana med videokamera och det kan kännas 

obekvämt för vissa vilket kan leda till att man får ett nej till medverkan.  

Fördelen med att spela in våra semistrukturerade intervjuer är att vi kan få med allting som 

intervjupersonen säger och det underlättar vid analysarbetet. Nackdelen med att spela in kan 

vara att intervjupersonen känner sig obekväm med att bli inspelad och hur rösten framställs i 

ljudinspelningen. På förskolan Saltkråkan skulle vi ha intervjuat två pedagoger men den ena sa 

nej när den blev tillfrågad. Vi fick ingen förklaring till det men vi kan anta att det var för att 

personen inte kände sig bekväm med att bli intervjuad alternativt inspelad. Den tillfrågade 

personen behöver inte motivera sitt val till att medverka eller inte i undersökningen. 

Då vår undersökning är genomförd på två avdelningar på två olika förskolor inom samma 

kommun kan vi inte säga att det ser ut så på alla förskolor inom kommunen. Studien har med 

andra ord ingen hög generaliserbarhet. Som Thornberg och Fejes (2015) beskriver innebär 

generalisering att studiens resultat ska vara giltigt på andra förskolor som inte har någon 

koppling till studien, vilket vårt resultat inte skulle kunna göra då det endast behandlar hur de 

två avdelningarna i studien arbetar. Skulle studien istället ha utförts på flera förskolor inom 

samma kommun hade generaliserbarheten blivit större. Vårt resultat av studien skulle dock 

kunna vara generaliserbart genom att det möjligen är jämförbart med andra studiers resultat och 
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tillsammans med annan forskning kan det ge viktig kunskap om vilken påverkan pedagogers 

arbetssätt och förhållningssätt har på barns inflytande. Det extrema exemplet i vårt resultat är 

sådant vi valt ut för att vi ansåg det som intressant för vår studie, eftersom det exemplet är just 

extremt och inte vanligt förekommande under våra observationer blir de inte generaliserbart. 

Men då våra excerpter i resultatet bestod till stor del av typiska exempel som var vanligt 

förekommande under våra observationer blir resultatet mer generaliserbart.  Genomförandet av 

studien och metoden lämpar sig i förhållande till syftet då vi ville undersöka hur pedagogerna 

arbetar och deras förhållningssätt gentemot barns inflytande i samlingen. För att kunna besvara 

vårt syfte med studien ansåg vi att observationer och intervjuer var det bästa alternativet, då det 

hade blivit svårt att undersöka pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt genom att bara 

intervjua dem. Hade vi istället varit intresserade av att endast undersöka hur pedagogerna tänker 

kring barns inflytande i samlingen hade det räckt med att göra en intervjustudie.  

Engdahl (2014) och Ribaeus (2014) har också undersökt barns inflytande utifrån pedagogers 

förhållningssätt och använt sig av en etnografisk metodansats, vi har tagit inspiration av detta 

då vi sett att det fungerar att undersöka pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt genom det 

här angreppsättet. Arnér (2006) har också undersökt barns inflytande och pedagogers 

förhållningssätt men har använt sig av livsberättelser som metod, vilket också är en möjlig 

metod att genomföra. Det var inte aktuellt för oss då vi inte är intresserade av pedagogernas 

tidigare upplevelser ur ett längre perspektiv, vilket livsberättelseforskare är intresserade av 

(Jepson Wigg 2015). Rubinstein Reich (1993) har forskat om samling där hon lyfter fram 

inflytande och demokratiska principer. Hon har använt sig av en kvalitativ processinriktad 

ansats vilket innebär att forskaren följer ett förändringsarbete under en längre period. Detta hade 

inte varit möjligt för oss då vi har ett begränsat antal veckor på oss och det hade inte varit 

möjligt att hinna se en förändring på den korta tiden.   

Nackdelen med vårt metodval är att det tog tid att skapa data eftersom vi var tvungna att vara 

ute på fältet minst tre dagar på vardera förskola för att få ihop tillräckligt med data för att kunna 

analysera och besvara syftet. En annan nackdel med att göra en inspirerad etnografisk studie är 

att vi behövde få in underskrifter från vårdnadshavare vilket tog tid och resulterade i att vi fick 

skjuta upp observationerna med en dag då vi inte fått in alla underskrifter. Fördelen med en 

intervjustudie hade varit att vi endast hade behövt pedagogernas underskrift och vi hade kunnat 

komma ut på fältet mycket snabbare. Bortsett från dessa nackdelar skapades ett intressant 

material att analysera kring och vi ser ändå många fördelar med att göra en etnografisk metod. 

Vi fick en inblick i hur pedagogerna arbetar på ett sätt som vi inte hade fått genom att endast 
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göra intervjuer och vi fick möjlighet att kunna jämföra det pedagogerna säger och gör vilket vi 

tyckte var väldigt intressant.  

Som vi beskrev under etiska aspekter är det viktigt att ge information till deltagarna om vad 

studien ska handla om och få skriftligt samtycke från dem. Det ingår dock inte som en av 

vetenskapsrådets fyra etiska principer att det krävs skriftligt samtycke från vårdnadshavarna till 

att få observera. Vi valde att utföra observationerna utan att få in alla samtyckes underlag då vi 

ansåg att vi gjort det vi kunnat, vi har informerat och gett vårdnadshavarna en möjlighet att 

tacka nej till deras barns medverkan i studien. Vid urval av förskolor har vi som tidigare nämnts 

haft problem med tillträde. Vi hade till en början tänkt göra ett målinriktat urval men eftersom 

vi fick flera nej valde vi förskolor som vi varit bekanta med sedan innan men som ändå hade 

relevans för vårt syfte med studien. Vårt resultat hade möjligtvis kunnat se annorlunda ut om vi 

strategiskt valt förskolor som arbetar med inflytande som vi tänkt från början. Vi ser dock ingen 

nackdel med att ha gjort ett bekvämlighetsurval då vi skapade ett intressant material på våra 

valda förskolor i förhållande till vårt syfte.  

 

Resultatdiskussion 

 
I resultatdiskussionen diskuterar vi studiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt 

knyter an till teorin. 

 

Inflytande genom arbetssätt och innehåll 
 

Studien har visat att hur pedagogerna arbetar med inflytande påverkar barns inflytande av 

samlingens innehåll och hur mycket de får uttrycka samt utveckla sina tankar och åsikter. Inom 

temat inflytande som arbetssätt och innehåll ville vi analysera hur pedagogerna arbetar för att 

bemöta barns initiativ i samlingen. Westlund (2011) har undersökt hur pedagoger arbetar med 

barns inflytande och lyft fram att en form av arbetssätt är att pedagoger uppmärksammar det 

barnen säger och uttrycker. Hon kom fram till att barnens initiativ uppmärksammades när de 

skulle bestämma innehållet i samlingen. Precis som Westlund har Ekström (2007) undersökt 

hur barns tankar uppmärksammas av pedagoger och kommit fram till att pedagogens styrning 

kan påverka barns inflytande. Pedagogernas bemötande och hur de pratar med barnen påverkar 

alltså deras inflytande. Vårt resultat visar att pedagogernas svar till barnen har en betydelse för 

barnens möjlighet att utveckla och uttrycka sina tankar och åsikter. På Saltkråkan tillåts barnen 
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att uttrycka sig men deras inflytande blir begränsat när pedagogen Margareta inte är öppen för 

att uppmärksamma det barnen säger. Johansson (2003) har undersökt barnperspektiv och barns 

perspektiv och lyfter fram att det underlättar för pedagogen att förstå barns perspektiv om de 

diskuterar med dem. Utifrån det Johansson framhåller kan det verka som att pedagogen här har 

svårt att förstå barnets perspektiv.  

Vi har valt att förstå barns initiativ till att uttrycka sina tankar och åsikter utifrån de aspekter av 

språket som förs fram inom sociokulturella teorin som Säljö (2014) beskriver. Han framhåller 

språket som en betydelsefull del då det möjliggör att kunna dela med sig av tankar och åsikter. 

Språket är ett redskap som är viktigt för att kunna formulera sina tankar till ord. Vi har valt att 

förstå språkets betydelse till barns förutsättningar till att uttrycka sig. Förskolan ska se till att 

barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och med hjälp av språket kunna 

påverka sin situation (Lpfö 98/10). Språket är en viktig förutsättning för att barn ska kunna få 

ett reellt inflytande på arbetsformen och innehållet i verksamheten. Genom att barnen får och 

kan uttrycka sig kan de påverka det som händer i verksamheten. Det är också en förutsättning 

för barnen hur pedagogen använder sig av språket, båda pedagogerna Louise och Margareta 

visar att hur de pratar med barnen påverkar barnens inflytande då de på olika sätt bekräftar det 

barnen säger. Louise ber inte barnen att utveckla det dem säger men är ändå öppen och lyssnar 

på det barnen har att säga i motsats till Margareta som avfärdar det barnet säger och lämnar det 

inte öppet för diskussion. 

 

Inflytande genom demokratiska principer  
 

Vi undersökte också hur pedagogerna arbetar med handuppräckning och turtagning som 

demokratiska principer i samlingen och hur det kan påverka barns inflytande. Vi kom fram till 

att pedagogerna på båda förskolorna arbetar med demokratiska principer men att de såg lite 

olika ut. På avdelningen Solen användes de demokratiska principerna flitigt i samlingen för att 

skapa inflytande för barnen. Arnér (2006) har också undersökt de demokratiska principerna i 

förskolan men har istället kommit fram till vilka konsekvenser som kan uppstå när pedagogerna 

flitigt använder sig av regler. De konsekvenser som kan uppstå är att reglerna hindrar 

pedagogen från att se hur olika handlingar skapar förutsättningar för pedagogerna att samspela 

med barnen. Arnérs undersökning visar att de demokratiska principerna även kan orsaka 

problematik när det kommer till samspelet mellan barn och pedagoger. Excerpten med Lina 

visar att barn också är flexibla och hjälper varandra att samspela. De demokratiska principerna 
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finns till i samlingen för att de ska gynna samspelet. Detta kopplar vi till den sociokulturella 

teorins fokus på samspelet mellan det individuella barnet och gruppen. Samspelet mellan 

människor förstås där som något som bidrar till människans utveckling. Genom att samspela 

får vi erfarenheter och hjälps åt att skapa förståelse kring omvärlden. Vi har valt att utgå från 

samspelet för att förstå vikten av att använda sig av demokratiska principer. Genom att tillämpa 

handuppräckning och turtagning skapas ett samspel mellan barnen och pedagogerna. Samspelet 

är viktigt för att barn ska kunna få inflytande. Språket blir också viktigt när det kommer till 

demokratiska principer. Då barnen får möjligheter att utveckla sin förmåga att skapa förståelse 

och agera utefter principerna (Lpfö 98/10).  

 

Inflytande genom förhållningssätt  
 

Med inflytande som förhållningssätt vill vi belysa pedagogens barnsyn och hur pedagogens 

förhållningssätt kan påverka barns inflytande i samlingen. Resultatet visar att pedagogens 

barnsyn kan skapa förutsättningar för barns inflytande i samlingen. Som pedagogen Kristin 

lyfte fram styr pedagogens förhållningssätt barns vilja till att ta initiativ, om pedagogen väljer 

att ignorera barnet eller säga svaret direkt utan att låta barnet tänka kan barnet få en känsla av 

att det den tänker eller uttrycker inte är viktigt. Vårt resultat visar liksom Arnérs (2006) att hur 

pedagogerna ser på barnen påverkar deras förhållningssätt gentemot dem. Pedagogernas 

arbetssätt går även att förstå utifrån vilken barnsyn de har. Pramling Samuelsson och Tallberg 

Broman (2013) lyfter fram de konsekvenser som ett för stort inflytande kan få på barn och att 

det är viktigt att som pedagog vara medveten om detta. Genom att låta barn ta beslut om saker 

som de kanske inte egentligen klarar av uppstår en form av falsk delaktighet som kan utvecklas 

till en ny form av styrning. Detta kopplar vi till vad Säljö (2014) skriver om den närmaste 

utvecklingszonen då det handlar om att pedagogen ska hjälpa barnen vidare till nästa 

utvecklingsnivå. I vår studie blir detta tydligt i situationen med Kristin och Molly i excerpten 

då pedagogen uppmuntrar och stödjer barnet i utförandet av uppgiften. Det är viktigt att tro på 

barnen som kompetenta, men också att pedagogen finns där som ett stöd i barnens beslut och 

utförande av uppgifter. Det handlar om att ge barnen ansvar under stöd.  

Vårt resultat visar att det är pedagogen som styr vem som ska få inflytande och när. Ribaeus 

(2014) lyfter till exempel fram att samlingen är en aktivitet där barn har möjlighet till inflytande 

men att det även kan vara begränsat på grund av hur mycket pedagogen styr. Precis som Ribaeus 

(2014) har Emilson (2008) i sin studie beskrivit hur mycket inflytande som kan ges till barnen 
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beroende på pedagogens kontroll. I vår undersökning visade det sig att barnens inflytande var 

begränsat till att de fick välja mellan redan valda aktiviteter eller genom att uttrycka sina tankar. 

Både Rubinstein Reich (1993) och Markström (2005) har i sina studier observerat att barnen 

ibland väljer att gå ifrån samlingen och inte lyssnar på pedagogerna, vilket skapar en brytning 

i samlingens rutiner som får pedagogiska konsekvenser. Vi förstår situationen med Margareta 

och Peter som ett sådant exempel där Margareta är rädd för att tappa kontrollen över aktiviteten 

ifall Peter skulle få för sig att börja störa ordningen.  

Vi har valt att förstå pedagogers förhållningssätt utifrån det Säljö (2014) skriver om samspelets 

betydelse utifrån sociokulturella teorin, som vi beskrivit tidigare har samspelet en viktig 

betydelse för barnens inflytande. Vi förstår det som att om pedagogen och barnen har ett bra 

samspel så behöver inte pedagogens starka kontroll betyda att barnens förutsättningar till 

inflytande blir mindre. Fungerar inte samspelet mellan pedagogen och barnen kan den starka 

kontrollen därmed bli något negativt för barnens inflytande.  

 

Didaktiska konsekvenser och förslag på vidare forskning 
 

Som det står i läroplanen (98/10) ska barns intresse och behov användas som grund för 

utförandet av förskolans verksamhet. Pedagogerna ska utgå från barnens intressen vid 

utformandet av verksamheten. Som vi beskrivit i kapitel 2 lyfter Pramling Samuelsson och 

Tallberg Broman (2013) fram att idag ser man barn som beings som innebär att varje barn har 

samma rätt att blir lyssnade till och barn ses som kompetenta och självständiga medborgare 

som ska ta ansvar och fatta beslut. De belyser dock att det är viktigt att problematisera hur 

pedagogerna ser på de val och beslut barn ställs inför. Ett sätt att fundera över vårt resultat är 

att fundera över vilka förväntningar som pedagogerna har på barnen, med inflytande kommer 

också ansvar och de beslut som barnen ställs inför idag kan vara för svåra att ta då barnen 

kanske inte är tillräckligt utvecklade för att ta de besluten. Vilket Pramling Samuelsson och 

Tallberg Broman (2013) anser kan skapa didaktiska konsekvenser för barnen då det kan leda 

till en osäkerhet hos barnen om de blir tvungna att ta beslut som de inte är mogna att ta. Därför 

är det viktigt att inte ställa för höga krav på barnen och de val som barnen får. Som vårt resultat 

visade är barns inflytande beroende av pedagogers arbetssätt och förhållningssätt. Hur 

pedagogerna samtalar och bemöter barnen samt hur de använder sig av sin starka kontroll i 

samlingen kan få konsekvenser för barnens förmåga att utveckla och uttrycka sina tankar och 

åsikter, som Lpfö (98/10) skriver ska förskolläraren ska se till att barnen får möjlighet till det. 
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Utifrån vårt resultat kan vi peka på att pedagogers kontroll kan vara något positivt för barnen 

då de inte behöver ställas inför allt för svåra beslut. Genom att pedagogen har en stark kontroll 

är risken mindre att barnen får för mycket inflytande. Pedagogens kontroll kan också få 

didaktiska konsekvenser då barnens inflytande kan bli begränsat beroende på hur pedagogerna 

använder sig av det. Vi tänker att många pedagoger vill ge barnen inflytande och de tillåter att 

barnen får göra sin röst hörd, men sedan tar inte pedagogen tillvara på vad de uttrycker. Då blir 

det inte inflytande och det är viktigt att som pedagog reflektera över vad inflytande är. Vi anser 

det som viktigt att reflektera över de didaktiska frågorna till exempel vad är syftet med att barn 

får inflytande? Gör vi det på grund av att det finns med i läroplanen eller gör vi det på grund av 

att vi är intresserade av det barnen uttrycker? Vår rekommendation för den undersökta praktiken 

är att videofilma samlingen och sedan tillsammans i arbetslaget reflektera över det de ser för att 

bli mer medvetna om sitt arbetssätt och förhållningssätt.  

Vi skrev i inledningen att det vi saknar inom tidigare forskning är studier av samlingen i 

förskolan, samlingen är en viktig del av verksamheten och en möjlighet för barnen att få göra 

sin röst hörd samt utöva inflytande över verksamhetens innehåll. Som vi beskrivit tidigare är 

Rubinstein Reich (1993) den mest aktuella forskningen om samlingen i förskolan som vi hittade 

i vår sökning, annars fann vi endast inslag av samlingen. Då samlingen är en så viktig del anser 

vi att det borde forskas mer och ges mer fokus om hur barn ges inflytande där.  En annan viktig 

aspekt som det behövs mer forskning om är hur barns inflytande och ansvar hör ihop. Det 

behöver problematiseras om detta då barn ges mer och mer inflytande utan att det sker någon 

reflektion om att med inflytande kommer också ansvar.  
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Bilaga 1  

Samtycke till deltagande  

 

Vi heter Sofia Engberg och Frida Eriksson och läser vår sjätte termin på Förskollärarprogrammet vid 

Örebro Universitet. Just nu håller vi på och skriver vårt självständiga arbete som handlar om barns 

inflytande i samlingen. Vi behöver därför observera samlingen under tre tillfällen samt intervjua två 

pedagoger från avdelningen vecka 19. Observationerna består av att vi sitter med och för anteckningar 

under samlingen. Intervjuerna beräknas ta ca 20 minuter. För att få göra undersökningen behöver vi 

ditt medgivande.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst under undersökningen avbrytas. Materialet kommer 

endast att användas i vår uppsats. Alla deltagares namn och förskolans namn kommer att 

avidentifieras. När arbetet är godkänt kommer allt insamlat material att raderas.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Sofia Engberg och Frida Eriksson 

xxx@studentmail.oru.se och xxx@studentmail.oru.se  

 

Örebro  

2015-04-20 

 

…………………………………………………………………………………………......... 

_________________________________  

                 Pedagogens namn 

☐ jag samtycker till att bli observerad och intervjuad för studien 

☐ jag samtycker inte till att bli observerad och intervjuad för studien 

Underskrift: _________________________________________ 

 

mailto:xxx@studentmail.oru.se
mailto:xxx@studentmail.oru.se
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Samtycke till deltagande                                                                                  Bilaga 2 

 

Vi heter Sofia Engberg och Frida Eriksson och läser vår sjätte termin på Förskollärarprogrammet vid 

Örebro Universitet. Just nu håller vi på och skriver vårt självständiga arbete som handlar om barns 

inflytande i samlingen. Vi behöver därför observera samlingen under tre tillfällen samt intervjua två 

pedagoger från avdelningen under vecka 19. Observationerna består av att vi sitter med och för 

anteckningar under samlingen. För att få göra undersökningen behöver vi vårdnadshavares 

medgivande.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst under undersökningen avbrytas. Materialet kommer 

endast att användas i vår uppsats. Alla deltagares namn och förskolans namn kommer att 

avidentifieras. När arbetet är godkänt kommer allt insamlat material att raderas.  

 

Lappen lämnas senast in 24 april till personalen på avdelningen. 

 

Vänliga hälsningar 

Sofia Engberg och Frida Eriksson 

xxx@studentmail.oru.se och xxx111@studentmail.oru.se  

Örebro  

2015-04-20 

…………………………………………………………………………………………......... 

_________________________________  

                  Barnets namn 

☐ jag samtycker till att mitt barn får bli observerat och delta i studien 

☐ jag samtycker inte till att mitt barn får delta i studien 

Underskrift: ________________________________________ 

                           Vårdnadshavares namn  

 

 

mailto:xxx@studentmail.oru.se
mailto:frierh111@studentmail.oru.se
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Intervjufrågor      Bilaga 3 

 

Grundfrågor 

 Vad har du för utbildning?  

 Hur länge har du jobbat som förskollärare/barnskötare?  

 

Samling 

 Hur ser du på samlingen?  

 Hur förbereder du dig inför samlingen?  

- Vad gör du då? 

 Har ni någon speciell form och innehåll på samlingen eller ser de olika ut från gång till gång?  

 Vad betyder samlingen för dig som pedagog i den pedagogiska verksamheten? 

 Hur mycket i samlingen är planerat och hur mycket utgår du från barnens intressen?  

 Ser du någon skillnad mellan att ha en planerad och oplanerad samling? 

 Vad får det för konsekvenser? 

 

Inflytanden 

 Vad betyder inflytande för dig?  

 Hur ser du på att barn tar initiativ till inflytande under samlingen? 

 Hur gör barnen i samlingen när de ska ta initiativ till inflytande?  

 

Förhållningsätt/arbetssätt 

 På vilket sätt anser du att ditt förhållningsätt påverkar barns inflytande i samlingen?  

 Hur arbetar du med barns inflytande i samlingen, tycker du att barnen har/ska ha inflytande 

där? I så fall varför? Varför inte?  

 Finns det regler eller förhållningssätt som gäller i samlingen?  

 Varför har ni dessa regler?  

 Är det något som ni kommit fram till i arbetslaget eller är det något som funnits längre 

tillbaka?  

(- Vi har observerat i samlingen att barnen får räcka upp handen, vänta på sin tur och sitta på 

sin plats.) 
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Barnsyn och barnperspektiv 

 Hur skulle du beskriva din barnsyn? 

 Är barn kompetenta att ta egna beslut?  

 Vad kan barn ta beslut om vad kan de inte ta beslut om? 

 På vilket sätt tror du att din barnsyn påverkar barns inflytande i samlingen?  

 Hur arbetar du för att ta tillvara på barnens tankar och åsikter?   

 

 

 

 


