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En studie om förskolebarns möjlighet till inflytande och delaktighet i 
samlingen.  

Tove Zeising 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till inflytande och delaktighet barnen har i 
samlingen i förskolan och vad det är i pedagogens agerande som möjliggör respektive förhindrar 
delaktighet och inflytande. Studien är kvalitativ och genomfördes på två förskolor i västra Stockholm 
genom både observationer av verksamheten och intervjuer med två förskollärare. Fokus har legat på 
observationerna och intervjuerna har varit ett komplement för att öka förståelsen för pedagogernas 
tankar, planering och synpunkter. Jag har skrivit en bakgrund med definition av begreppen samling, 
delaktighet och inflytande samt en modell för inflytande och delaktighet. I teoribakgrunden 
presenteras tidigare forskning och den socialkonstruktionistiska teorin som ligger till grund för 
studien. Resultaten presenteras skiljt från analysen för att ge läsaren möjlighet till egna tolkningar och 
består av material från observationer och intervjuer. Resultaten analyseras utifrån valda begrepp och 
teorier och diskuteras avslutningsvis.  

Studiens resultat visade att barnens möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolornas samlingar 
står i stark beroendeställning till pedagogernas förhållningssätt och vilja att närma sig barnens 
perspektiv. Pedagogerna i studien utgår från en barnsyn då de ser barn som medmänniskor men 
resultaten från observationerna visar att deras planering av och agerande under några av samlingarna 
mer kan liknas vid barnsynen att vuxna vet bättre. Det blev tydligt att det var när pedagogerna hade 
kontroll över samlingen genom att lyssna på barnen, gjorde försök att närma sig deras perspektiv och 
bjöd in barnen i samtal genom att ställa nyfikna frågor, som samtalen utvecklades och barnen fick 
inflytande och möjlighet att påverka innehållet i samlingen. Detta skedde inte under alla samlingar och 
det fanns tillfällen då den färdiga planeringen för samlingen fick styra allt för mycket. Istället för att 
fånga barnens tankar och försöka förstå deras intentioner valde pedagogerna att fortsätta med de 
förutbestämda momenten i samlingen. Pedagogerna tog då kontroll över samlingen genom att 
bestämma vem som fick prata och om vad de skulle prata om vilket begränsade barnens möjlighet till 
inflytande och delaktighet.  
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1. Inledning 

1.1 Val av studie 
Under min utbildning till lärare har jag gång på gång både i kurslitteratur och styrdokument stött på 
begreppen delaktighet och inflytande. Barnen ska i dagens förskola och skola erbjudas möjligheter att 
vara med och utforma den verksamhet som de tillhör och i läroplanen för förskolan står det:  

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. (Skolverket, 2010, ss.12) 

Samtidigt vet jag genom erfarenheter från min egen verksamhetsförlagda utbildning (vfu) och från att 
ha arbetat inom förskolan hur tidskrävande och svårt det kan vara att i praktiken få alla barn delaktiga 
och bjuda in dem i planeringen av verksamheten. Jag har lagt märke till att vissa situationer under 
dagen är mer präglade av delaktighet och inflytande än andra och jag har ofta uppfattat att just 
samlingssituationen i förskolan ger få sådana möjligheter för barnen. Enligt Pramling Samuelsson, 
Sheridan och Williams (2001) ingår barnen, under större delen av dagen på förskolan, i ett informellt 
lärande där de är fria att kommunicera med varandra och de vuxna. I många av rutinsituationerna, 
lärarledda aktiviteter och framförallt i barns lek ses det som självklart att barnen kommunicerar och 
agerar med andra barn. Men just samlingen är en situation i förskolan där detta mönster inte ses som 
självklart och naturligt. Samlingen karaktäriseras av att vara mer formell och det är den vuxne som har 
kontroll och bestämmer över kommunikationen mellan både vuxen och barn samt mellan barn.  

Mot bakgrund av detta valde jag att genomföra en studie om barns möjligheter till delaktighet och 
inflytande under samlingen i förskolan. Eftersom jag själv snart är färdigutbildad och förmodligen 
kommer ansvara för många samlingar i förskolan ville jag undersöka hur samlingens struktur och 
pedagogens agerande skapar förutsättningar för eller minskar möjligheterna till inflytande och 
delaktighet för barnen. Samlingen kan och bör enligt mig vara en aktivitet som bjuder in till 
delaktighet och inflytande för att främja barns lärande och jag hoppas att min studie kan vara ett steg 
på vägen för att uppfylla det målet.   

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till inflytande och delaktighet barnen har i 
samlingen i förskolan och vad det är i pedagogens agerande som möjliggör respektive förhindrar 
barnens delaktighet och inflytande. Jag har formulerat följande frågeställningar: 
 
- Vilket inflytande har barnen över samlingens olika moment och utformning?  

- Hur påverkar samlingens struktur barns möjlighet till inflytande och delaktighet? 

- Hur bemöter pedagogen barnens egna initiativ i samlingen? 

- Hur deltar barnen i samtalen under samlingen och hur påverkar det deras inflytande? 
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2. Begreppsbeskrivning 
Det här avsnittet är en genomgång av begreppen samling, delaktighet och inflytande och de 
definitioner av begreppen som jag har valt att utgå ifrån i min studie. Inledningsvis beskrivs samlingen 
i förskolan och följs sen av ett avsnitt om delaktighet och inflytande. Begreppen inflytande och 
delaktighet går att tolka på olika sätt och det går inte att finna en definition som är universal i 
skolforskningssammanhang (Arnér, 2009). Jag presenterar därför några forskares definitioner och 
avslutar med en modell för delaktighet och inflytande som jag har utgått ifrån i min studie.  

2.1. Samling 

2.1.1. Definition 

Jag har valt att använda Lena Rubinstein Reichs definition av samling: 

Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter samlade, ofta i en cirkel, och har 
gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna. Den är ett regelbundet återkommande 
moment i förskoleverksamheten och hålles på en bestämd plats och på en bestämd tid. (Rubinstein 
Reich, 1996, ss.8)  

Samlingen har en lång tradition i svensk förskola och i stort sett alla förskolor har någon form av 
samling under dagen. Samlingen sker ofta genom att barnen sitter i ring och sång/rörelse, sagor, 
upprop, väder, datum och information är vanliga inslag (Rubinstein Reich, 1996). Samlingen har sina 
rötter i Fröbels (1782-1852) pedagogik. Samlingens form, att man sitter i en cirkel och innehållet i 
form av natur, årstider och rytmik härrör från hans pedagogiska modell. Olofsson hänvisar till Maria 
Moberg (1877-1948) som skrev om samlingsstunden i förskolan. 

Ett dagligt intresse brukar vara att ta fram almanacksblocket och riva av ett blad. Detta ger upphov till 
samtal om dagens namn, om den nya veckan som börjar, om en ny månad och i samband därmed 
reflekterar vi också över årets växlingar och årstider. Upplevelser som barnen själva har varit med om 
i hemmet, på vägen till barnträdgården, på landet i somras ger också anledning till samtal. 
Väderleken, sol, regn, vind, moln, och klar himmel hör ofta till samtalsämnena för att inte tala om allt 
övrigt som naturen i sin rikedom kan ge anledning till. (Olofsson, 2010, ss.19) 

Olofsson menar att denna text fortfarande är aktuell och att många av dagens samlingar i förskolorna 
är uppbyggda med inslag av just detta. Traditionen i svensk förskola verkar ha en stark makt över 
samlingssituationen som enligt både Olofsson (2010) och Rubinstein Reich (1996) inte förändrats 
speciellt mycket genom åren. Dagens samlingsrutiner följer fortfarande till stor del samma schema 
som för sjuttio år sedan. Både utformning och innehåll präglas av traditioner och även om läroplanen 
på flera ställen lyfter fram vikten av barns inflytande är det ofta just det som saknas i förskolornas 
samlingar (Olofsson, 2010).  

2.1.2. Samlingens struktur 

Rubinstein Reich (1996) skriver att samlingen har olika funktioner och kan ses som en ritual, möte 
och/eller en lektion. Samlingen förekommer oftast på en bestämd plats och vid en bestämd tid varje 
dag vilket gör att man kan se den som en ritual. Den är uppbyggd för att skapa trygghet och innehållet 
har ofta flera delmoment som är bestående till exempel upprop, sånger, räkna de närvarande och 
avslutning. Samlingen blir ett arrangemang som håller ihop vardagen men även ett hjälpmedel för att 
överföra normer och värden. Samlingen är också ett möte där barnen ska lära sig det sociala samspelet. 
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Det blir en speciell form av social interaktion och barnen behöver tillägna sig de sociala reglerna och 
kraven. Det är till exempel att lyssna på andra, sitta still på sin plats, lära sig när det är ok att prata fritt 
och när man måste vänta på sin tur. Samlingen blir lektionslik i och med att syftet ofta är för 
pedagogen att påverka så att någon form av inlärning sker. Det kan gälla både begreppsutveckling och 
språkutveckling och det är ofta i samband med något tema.  

Det som är gemensamt i Rubinstein Reichs beskrivning av samlingens olika funktioner är att de verkar 
förbereda barnen genom att träna färdigheter som behövs i skolan. Flera författare och forskare 
instämmer i detta och menar att samlingssituationen i förskolan ofta har en tendens att vara 
skolförberedande (Emilson, 2007; Olofsson, 2010; Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams, 2003; 
Rubinstein Reich, 1996 ). Olofsson skriver att det är mycket lite i förskolans samling som verkar utgå 
ifrån en modern barnsyn då barns rättigheter och inflytande betonas, utan fokus för samlingen blir ofta 
att förmedla färdigheter och information som ska förbereda och anpassa barnet till skolan. Det blir en 
stark fokusering på skolförberedande delar i verksamheten, vad barnet behöver ha med sig i 
”ryggsäcken” inför skolstarten. Barnen ska lära sig att lyssna på andra, vänta på sin tur och motta 
instruktioner samt information. Lärandet som sker här och nu, vad som redan finns i ”ryggsäcken” i 
form av barnens tankar, erfarenheter, kunskaper och förmågor blir inte lika relevant.  

Enligt Lotta Bjervås (2003) utgår planeringen i samlingen ofta från ett vuxenperspektiv vilket lätt för 
med sig en aktivt undervisande roll. Barnet inbjuds inte att använda sina kunskaper utan det mesta är 
färdigtänkt och den vuxne vill hinna med sin planering. Den formen av lärandesituation utmanar och 
lockar inte barnen att visa sina egna tankar och dem blir då heller inte delaktiga eller har inflytande. 
Birgitta Odelfors (1998), som har gjort en undersökning av bland annat samlingssituationen i några 
förskolor använder begreppen formell och informell för att särskilja olika typer av samlingar. Formell 
samling har en ordnad struktur och är skolliknande på det sätt som Bjervås beskriver. Pedagogerna har 
stor kontroll över kommunikationen och moment i samlingen och barnen har begränsat inflytande och 
delaktighet. Informell samling karaktäriseras av att en lägre grad av kontroll för pedagogerna, både 
över vad som sägs och vem som talar. Det bjuder in barnen att bli mer delaktiga och få inflytande i 
samlingen.  

2.1.3. Samtal i samlingen 

Anette Emilson (2007) upptäckte i sin studie om barns inflytande i förskolan, att samlingen ofta är 
starkt klassificerad och inramad. Med det menar hon att samlingen har en tydlig identitet som skiljer 
den från andra situationer i verksamheten samt att det ofta är den vuxne som bestämmer både vad man 
ska prata om och hur samtalet ska genomföras. De frågor som pedagogen ställer och hur de bemöter 
barnens initiativ blir då avgörande för barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. Rubinstein 
Reich (1996) skriver om formella samtal som hon menar ofta uppstår i samlingar och har likartad 
struktur. De formella samtalen kännetecknas av att pedagogen dominerar samtalet. Den vuxna har 
makten över kommunikationen genom att lägga beslag på talutrymme, rätten att introducera nya 
ämnen, tolkningsföreträde och möjlighet att avbryta samtalspartners tur. Frågorna blir ofta ledande och 
barnen förväntas ge korta svar. Hon skriver att det liknar klassrumsinteraktioner men det skiljer sig 
från skolan på så sätt att det är mer utrymme för barnen att ta ordet även om de vuxna ofta förbigår 
eller ignorerar det. Hon skriver vidare om samtal i samlingen och delar upp formen för samtalen i tre 
olika kategorier:  

• Det ledda samtalet 
• Förhöret 
• Det äkta samtalet 
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Det ”ledda samtalet” kännetecknas av att pedagogen som leder samtalet försöker prata om ett visst 
ämne och ett viktigt syfte är att olika barn ska få ordet. Frågorna kan vara öppna, alltså ha flera 
svarsmöjligheter, men samtidigt ledande på så sätt att pedagogen väljer att ge respons utifrån det ämne 
som hen vill samtala om. Det kan även vara så att pedagogen avbryter barn som pratar för länge eller 
kommer på ett, enligt pedagogen, sidospår. ”Förhöret” är samtal som i huvudsak går ut på att 
pedagogen frågar ut barnen om saker som hon eller han redan själv känner till. Dessa frågor är ofta 
slutna och har bara ett svar, det rätta. Fischer och Leicht Madsen (1997) skriver om barns 
uppmärksamhet och har i undersökningar lagt märke till att barnen i flera fall ogillade både slutna och 
öppna frågor. När frågorna var ledande besvarade barnen frågorna men det ledde väldigt sällan till en 
dialog eller längre samtal. De frågor som barnen visade uppmärksamhet på och då svarade med 
inlevelse, var frågor som de upplevde som genuina och den vuxne visade sig vara nyfiken på svaret. 
Det kan liknas vid den kategori som Rubinstein Reich (1996) benämner ”det äkta samtalet” och som 
enligt henne kännetecknas av att pedagogerna inte har någon uppenbar avsikt med samtalet, varken 
vad gäller innehåll eller vilka som ska prata. Alla barn behöver inte komma till tals i tur och ordning 
utan de barn som vill säga något får utrymme för det och pedagogen kan även bidra med egna 
erfarenheter. Rubinstein Reich framhåller att olika former av samtal kan följa på varandra i en samling 
och att samtalet under samlingen på så sätt kan skifta mellan de olika kategorierna.  

2.2 Delaktighet och inflytande 
I läroplanen för förskolan (2010) är begreppen delaktighet och inflytande centrala, framförallt 
begreppet inflytande som har ett eget avsnitt. Under rubriken Barns inflytande står det till exempel att 
förskolan ska sträva efter att varje barn: 

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 
situation, /…/ utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att 
få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Skolverket, 2010, ss.12) 

Elisabeth Arnér skriver att begreppen inflytande och delaktighet ofta används synonymt, både inom 
forskning och inom vardagsspråk. Hon väljer däremot att särskilja begreppen och enligt henne innebär 
delaktighet ”att ta del av något redan bestämt”(Arnér, 2009, ss.14). Det kan då betyda att barnen kan 
vara fysiskt delaktiga i exempelvis samlingen utan att för den skull ha möjlighet att påverka 
utformningen och handlingsmöjligheter. Inflytande innebär istället ”att barn ges möjlighet att påverka 
sin tillvaro på ett påtagligt sätt” (Arnér, 2009, ss.14). Inflytande får på så sätt en kvalitativ dimension i 
jämförelse med delaktighet, eftersom det först är när påverkan är tydlig eller barnets intentioner får ett 
respektfullt bemötande som det betraktas som inflytande (Westlund, 2011).  

Pramling Samuelsson och Sheridan sammanför begreppen delaktighet och inflytande men beskriver 
dem utifrån en liknande kvalitativ dimension som Arnér.  

När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att förstå 
bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är delaktiga. 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, ss. 71-72)  

Emilson (2007) som har skrivit en avhandling om små barns möjligheter till inflytande i förskolan 
använder liksom Arnér olika definitioner av begreppen men skriver att hon upplevde att inflytande är 
en viktig aspekt av delaktighet och att de på så sätt hör ihop. Delaktighet definieras av Emilson som 
möjlighet att delta, vara inkluderad samt accepterad i en situation och inflytande innebär möjligheter 
att göra val, ta initiativ och göra sig hörd.  
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Jag har utifrån detta valt att i min studie se på delaktighet som möjlighet att delta i en situation genom 
handling eller kommunikation. Inflytande innebär att barnen även har möjlighet att påverka på ett 
påtagligt sätt och att deras initiativ bemöts på ett respektfullt sätt. I min studie kommer jag framförallt 
fokusera på begreppet inflytande eftersom det är barnens möjligheter att påverka på olika sätt som är 
intressant för mig. Men liksom Emilson (2007) skriver så är inflytande en del av delaktighet och 
därför blir även begreppet delaktighet relevant. 

2.2.1. Modell för delaktighet och inflytande 

För att förtydliga vad jag menar med delaktighet och inflytande samt underlätta i min resultatanalys 
har jag valt att använda Harry Shiers modell; Pathways to participation (Shier, 2001). Det är en modell 
för att skapa förståelse och utforska olika aspekter av barns möjligheter till inflytande och delaktighet. 
Shier skriver att det inte är speciellt troligt att en pedagog eller verksamhet befinner sig på bara en nivå 
och ett steg i hans diagram, utan man kan vara på olika stadier i olika nivåer. Jag tolkar det som att en 
pedagog i en specifik samlingssituation kan befinna sig på en nivå av högt inflytande och delaktighet 
för barnen men att under en annan situation befinna sig lägre. Det kan även vara så att vissa 
delmoment i samlingen skiljer sig åt. Det intressanta blir då att se hur de olika samlingarnas struktur 
och pedagogens agerande under samlingen skiljer sig åt.  

Modellen grundar sig på fem olika nivåer av inflytande och delaktighet: 

1. Barn blir lyssnade till. 
2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. 
3. Barns åsikter och synpunkter beaktas. 
4. Barn involveras i beslutsfattande processer. 
5. Barn delar makt och ansvar i beslutsfattande processer. 
 

På varje nivå i modellen finns också tre steg som visar att pedagoger och verksamhetsansvariga kan 
vara olika mycket engagerade i processen. De tre stegen för engagemang är öppningar, möjligheter 
och skyldigheter. Öppningar syftar på pedagogens inställning, möjligheter utgår ifrån om det finns 
metoder och aktiva handlingar för att främja delaktighet och skyldigheter behandlar verksamhetens 
övergripande mål för delaktighet (Shier, 2001). 

Steg 1 – Barn blir lyssnade till när de själva väljer att säga något. De vuxna frågar inte eller bjuder in 
till diskussion men lyssnar på barnen när de säger något.  

Steg 2 – Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Enligt Shier måste de vuxna ha ett 
positivt engagemang för att locka fram barnens åsikter och stödja barnen att uttrycka desamma. Det 
finns barns som är ovana, blyga eller helt enkelt inte har tillgång till språket vilket gör att de vuxna 
måste hitta sätt för barnen att uttrycka sig.  

Steg 3 – Barns åsikter och synpunkter beaktas och betyder något för den vuxna när denne tar beslut. 
Det betyder inte att barnens vilja alltid går igenom men barnen får säga vad de tycker och den vuxna 
tar beslutet med hänsyn till barnens åsikter.  

Steg 4 – Barn involveras i beslutsfattande processer. I tidigare steg deltar barnen genom att delge sina 
tankar så de vuxna kan utgå från dem i beslutprocessen men först nu får barnen möjlighet att aktivt 
delta. Det här steget kräver således enligt Shier en större dos av öppenhet och vilja från de vuxna.  

Steg 5 – Barn delar makt och ansvar över beslutsfattande. Det här steget skiljer sig inte speciellt 
mycket från steg 4, det är mer en gradskillnad. I föregående steg kan barnen vara aktivt involverade 
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men ändå ha lite reell makt att ta beslut. Det kan vara de vuxna som har veto och bestämmer i 
slutändan om de inte håller med barnen. I det här steget har de vuxna lämnat över en del av makten 
och barnen kan ta egna beslut (Shier, 2001). 

Modellen är som sagt ett verktyg för att få syn på olika aspekter av barns möjligheter till inflytande 
och delaktighet och jag har i studien använt mig av denna modell som stöd för att upptäcka var de 
olika förskolorna och pedagogerna befinner sig i arbetet med just detta i samlingssituationen. 
Möjligheter till delaktighet framträder framförallt i nivå 1-2 i modellen. Då blir barnen lyssnade till 
och har möjlighet att uttrycka sina åsikter. Inflytande syns framförallt i nivå 2-5, både genom hur man 
bemöter barns initiativ och på vilket sätt de har möjlighet att påverka. Som jag har nämnt tidigare har 
begreppen en nära relation till varandra och är på ett sätt beroende av varandra. Detta gör att 
begreppen ofta förekommer tillsammans i studien.   

3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1. Socialkonstruktionistisk teori 
Det finns många skillnader i det socialkonstruktionistiska fältet och det består av flera olika 
inriktningar. Burr (2004) liknar det vid en familj som består av olika individer men som ändå hör ihop 
och det finns vissa övergripande antaganden som alla socialkonstruktionister är överrens om och utgår 
ifrån. De konstruktionistiska perspektiven kallas även för postmoderna. Det innebär att de utmanar och 
ifrågasätter modernitetens kunskapssyn och de invanda och välkända teorierna, bland annat de 
utvecklingspsykologiska teorierna som har dominerat den pedagogiska praktiken under lång tid. (Burr, 
2003; Nordin Hultman, 2004).  

I ett konstruktionistiskt perspektiv utgår man från tanken att det inte finns någon statisk kunskap som 
väntar på att bli upptäckt, utan människan konstruerar kunskap om något genom att använda olika 
kunskapsredskap. Dessa kunskapsredskap är till exempel språket, genom de begrepp vi har tillgång till 
och olika innebördsgivande diskurser (Nordin Hultman, 2004). Diskurser kan även förklaras som 
meningsgivande praktiker som formar de objekt man pratar om. Diskurser är sättet att tala om och 
uttrycka något om exempelvis barn, lärande och den pedagogiska verksamheten under en viss tid i en 
viss kultur (Lenz Taguchi, 2005, Nordin Hultman, 2004). Genom kunskapsredskapen tar verkligheten 
form och kunskap konstrueras beroende av den kultur och det sociala sammanhang vi agerar i. 
Kunskap är heller inget som en person har eller inte har utan något som människor skapar tillsammans 
(Burr, 2003). Det finns på så sätt ingen yttersta meningsgivande grundval för hur till exempel en 3-
åring egentligen är, utan det konstrueras socialt utifrån begrepp och kategorier vi har för att tänka och 
tala om 3-åringar (Nordin Hultman, 2004). Den teori vi utgår ifrån i skapandet av den pedagogiska 
verksamheten påverkar hur vi förstår saker som händer. På samma sätt finns det inget ”universellt” 
barn som utvecklas och handlar oberoende av omgivningen. Ett barn har inte en typisk identitet utan 
har enligt ett konstruktionistiskt synsätt flera multipla identiteter. Barn positionerar sig hela tiden och 
agerar olika i skilda sammanhang och situationer (Nordin Hultman, 2004).  Hillevi Lenz Taguchi 
(2005) framhåller på så sätt vikten av att utmana ”det för givet tagna” i verksamheten. Vårt handlande 
styrs av olika meningsgivande diskurser och det är viktigt att pedagogerna försöker bli medvetna om 
vilka dessa är för att kunna utveckla verksamheten. En diskurs kan dominera sättet att tänka medan en 
annan dominerar utförandet av praktiken.  
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Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv kan man alltså se barnens möjligheter till delaktighet och 
inflytande i samlingen som en produkt av de möjligheter som situationen bjuder. Det blir då intressant 
att studera både samlingens struktur men även pedagogens agerande för att förstå hur barnen kan bli 
mer delaktiga och ha inflytande över samlingen. Hur pedagogen ser på barn och kunskap blir även det 
avgörande för att förstå de situationer som uppstår.  

3.2. Demokratiskt arbetssätt i förskolan   
Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ska verksamheten vila på en demokratisk grund och 
ska bedrivas under demokratiska former. Barnen ska utvecklas till att bli demokratiska medborgare 
och grunden för det läggs i förskolan. De ska få möjlighet att utveckla en förståelse för vad demokrati 
är genom att på olika sätt få uttrycka tankar och åsikter och kunna påverka förskolans innehåll.  

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. 
Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande 
ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. (Skolverket, 2010, 
ss.4) 

I Skolverkets; Allmänna råd för förskolan (2005) står det att barn måste få möjlighet att tidigt delta i 
demokratiska processer för att kunna agera demokratiskt. Grundläggande är att de vuxna lyssnar på 
barnen, försöker närma sig barns perspektiv och ger barnen möjlighet till delaktighet och inflytande 
genom att föra sin egen talan och påverka situationer. Åberg (2005) skriver att om barnen ska förstå ett 
demokratiskt förhållningssätt måste de vuxna på allvar bjuda in barnen. Även Bjervås (2003) menar 
att barn behöver få möjlighet till tillfällen att praktisera beslutsfattande, annars förblir de oerfarna.  

Elisabeth Arnér (2009) skriver att om någon har rättigheter så har någon annan skyldigheter och i det 
här fallet blir det då pedagogernas skyldighet att tillgodose barns rätt till inflytande och delaktighet. 
Pedagogerna i ett demokratiskt arbetssätt, ska forma verksamheten så att den bjuder in barnen att delta 
och ha inflytande.  

3.3. Barnsyn och barns perspektiv  

3.3.1. Barnsyn 

Barnsyn är enligt Johansson (2003) hur pedagogerna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barn som 
personer. Hon delar upp det i två synsätt:  

De synsätt som då framkommit har att göra med om pedagoger betraktar barnet som en 
medmänniska, en meningsskapande person med intentioner, behov, intressen och önskningar som det 
gäller att respektera, alternativt om man anser att vuxna vet och avgör vad som är bäst för barnet och 
att barnets avsikter är irrationella och inte riktigt att räkna med. (Johansson, 2003, ss. 81) 

Johansson (2003) skriver vidare att pedagogens barnsyn påverkar i vilken utsträckning denne har 
möjlighet att närma sig barns perspektiv. Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv som presenterades 
tidigare, agerar alltid pedagoger med utgångspunkt i sina föreställningar, erfarenheter och kunskaper 
om barn i mötet i den pedagogiska verksamheten. Den teori som pedagogen utgår ifrån kan vara mer 
eller mindre medveten men likväl avgörande i hur bemötandet ter sig (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2003). De föreställningar och barnsyn som pedagogen har blir då avgörande för hur den 
pedagogiska verksamheten utformas. Johansson och Pramling Samuelsson skriver vidare att det är lika 
viktigt att förstå ett barns personliga utveckling och erfarenheter som det är att analysera hur 
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sammanhang, möjligheter och andra barn och vuxna bidrar till ett visst agerande. I en studie av 
samlingssituationen blir det då väsentligt att studera både form, innehåll och den vuxnes agerande och 
barnsyn i relation till barnets möjlighet till delaktighet och inflytande.  

3.3.2. Atmosfär 

Johansson (2003) använder begreppet atmosfär för att beskriva gemensamma drag av attityder, 
förhållningssätt och engagemang i de vuxnas samspel med barnen. Enligt Johansson varierar 
atmosfären i en grupp eller verksamhet mellan olika situationer och hon delar upp det i samspelande-, 
instabil - och kontrollerande atmosfär. Den samspelande atmosfären karaktäriseras av en lyhördhet för 
barnen och närmande av barnens perspektiv. Pedagogen visar en nyfikenhet och är intresserad av det 
barnet gör och försöker förstå barnets upplevelse av situationer. Pedagogen är också villig att 
överträda gränser vilket i exempelvis samlingen kan visa sig genom att planeringen kan få stå tillbaka 
för det som händer ”här och nu”. Den instabila atmosfären påminner till vissa delar om den 
samspelande men det som skiljer är att de vuxna verkar pendla i en närvaro och en viss distans till 
barnen. Vuxenperspektivet blir tydligare då de vuxna ibland inte ser eller väljer att inte svara på 
barnens initiativ och avsikter. En kontrollerande atmosfär karaktäriseras av de vuxnas strävan efter 
kontroll. De vuxnas förhållningssätt framträds av ordning och struktur och leder ofta till at barnen 
följer de vuxnas instruktioner.  

3.3.3. Barns perspektiv 

Emilsson (2003) skriver om barns perspektiv och använder begreppet ”sätta barnet i centrum”. Hon 
hänvisar till tankar om att delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten ska handla om 
barnet. Enligt Emilson är ”att sätta barnet i centrum” ett vanligt uttryck som de flesta i förskolan 
använder men det är ett komplicerat uttryck som används med olika innebörder. Hon delar upp det i 
två perspektiv: den vuxnas perspektiv och barnets egna perspektiv. Utifrån de vuxnas perspektiv 
hamnar ofta barnet i centrum för vuxnas åtgärder. Mot bakgrund av att de vuxna vet vad som är bäst 
ska barnet formas och förändras för att passa in i verksamheten. Det pedagogiska mötet domineras av 
att den vuxna iakttar barnen och inte sig själv och lägger märke till barnens brister och inte sina egna. 
Detta perspektiv kan sammanföras med Johanssons (2003) beskrivning av en barnsyn där den vuxne 
vet vad som är bäst för barnet och barnets handlingar ibland ses som irrationella. I en lärandesituation, 
som till exempel samlingen, kan detta ta sig uttryck genom att den vuxna intar en förmedlande roll och 
tillhandahåller rätta svar (Johansson, 2004). Barnen ska lära sig genom att få ta del av kunskaper från 
den vuxna. Barnets egna perspektiv innebär att den vuxne sätter barnet i centrum genom att försöka 
närma sig dennes upplevelser och tankar och har ett primärt intresse för barnets villkor och värld. Den 
pedagogiska verksamheten ska formas och passa barnet och inte tvärtom. Det pedagogiska mötet 
strävar mot ett symmetriskt förhållande med respekt och ömsesidighet. Detta perspektiv på barn 
grundar sig i en syn på barn som medmänniskor och som individer med intentioner. Det grundar sig 
också på respekt för barnet som en person som deltar i sitt eget skapande av kunskap och på då sätt 
blir delaktig i sitt eget lärande (Johansson, 2004). 

I Allmänna råd och kommentarer – kvalité i förskolan från Skolverket (2005) framhålls att vuxnas 
förhållningssätt har stor inverkan på arbetet med inflytande och delaktighet i verksamheten. 
Publikationen är utarbetad för att förtydliga de krav och mål som finns i styrdokumenten och såhär 
uttrycks det i skolverkets text:  

De vuxnas förhållningssätt är avgörande i arbetet med barns inflytande över sin egen vardag och det 
krävs att personalen både har förutsättningar för arbetet och en medvetenhet om hur barn kan 
involveras. /…/ Att arbeta aktivt med barns delaktighet och inflytande innebär att vara lyhörd och 
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visa respekt för när barn uttrycker sin vilja i vardagliga situationer. Genom att ge barn förtroende lär 
de sig att ta ansvar för sina val och ta konsekvenserna av sitt handlande. (Skolverket, 2005, ss.32) 

3.3.4. Kontroll 

Emilsons (2007) studie av barns inflytande i samlingen i förskolan visade att pedagogens försök att 
närma sig barns perspektiv var avgörande för barnens möjlighet till inflytande i samlingen. Hon 
beskriver hur pedagogens typ av kontroll över samlingen påverkar barnens möjligheter till delaktighet 
och inflytande. När pedagogens kontroll handlar om att bestämma vad och hur kommunikationen sker 
så är det en stark kontroll som skapar få möjligheter för barnen att påverka samlingen. Emilson menar 
att en pedagog som istället verkligen försöker se saker utifrån ett barns perspektiv och ger positiv 
respons på barns initiativ skapar möjligheter för delaktighet och inflytande. Detta kan ske utan att 
släppa på kontrollen. Pedagogens kontroll över samlingen är fortfarande stark men befästs då genom 
att pedagogen bjuder in barnen och besvarar deras initiativ (Emilson, 2007). Med andra ord är inte 
pedagogens starka kontroll något negativt i sig utan det som påverkar är hur kontrollen utövas. 
Kontroll kan möjliggöra att barnen blir mer delaktiga och får inflytande över situationen.   

Det är viktigt att klargöra att se barnens som kompetenta och delaktiga i sin egen lärprocess inte 
innebär att man som pedagog måste förhålla sig passiv. Om pedagogen förhåller sig passiv i 
inlärningsprocessen skapas en situation som kan göra det omöjligt för barnet att använda sina 
kompetenser (Bjervås, 2003). En aktiv pedagog är avgörande eftersom denne är medkonstruktör i 
processen med uppgift att organisera och möjliggöra lärandesituationen så att barnen känner sig 
kompetenta. Om pedagogerna i verksamheten inte tar ansvar för att ge barnen möjlighet att uttrycka 
sina åsikter har barnen ingen som helst möjlighet att påverka (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

4. Metod 

4.1. Metodval 
Studien är uppbyggd utifrån en kvalitativ ansats. Enligt Repstad (2007) är ofta undersökningar i 
kvalitativa studier avgränsade till specifika miljöer och målet är att ge en helhetsbeskrivning av 
processer och särdrag i dessa miljöer. Till skillnad från en kvantitativ metod där man är intresserad av 
hur ofta något förekommer och hur vanligt det är, försöker kvalitativa metoder på ett nyanserat sätt 
beskriva ”det som finns”.   

Eftersom syftet med studien var att få en djupare förståelse för vilka möjligheter till inflytande och 
delaktighet barnen har i samlingssituationen valde jag observation som metod för att samla in data. 
Det värdefulla med observation är enligt Repstad (2007) att det ger ett direkt tillträde till och kunskap 
om de sociala processer och sociala samspel som en intervjustudie eller en textanalys bara kan ge 
andrahandskunskap om. Observationerna blev då ett sätt för mig att få en verklighetsuppfattning av 
samlingen och interaktionerna mellan pedagogerna och barnen. Det är däremot viktigt att tillägga att 
en observation görs utifrån en tolkning av observatören och det är viktigt att inta ett kritiskt 
förhållningssätt till det man har observerat (Björndal, 2005; Repstad, 2007). Det är näst intill omöjligt 
att registrera allt som händer och vad man väljer att se påverkar resultaten.  
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Mot bakgrund av att studien har en frågeställning som fokuserar på hur pedagogerna både genom 
handling och inställning påverkar barnens möjligheter till inflytande och delaktighet, valde jag att 
komplettera mina observationer med två kvalitativa intervjuer. Repstad (2007) skriver att handlingar 
och handlingsmönster kan tolkas på många olika sätt och att det då kan fungera klargörande att prata 
med människor om varför de gör som de gör. Även Björndal (2005) skriver att en intervju ger 
möjlighet att upptäcka detaljer som man annars kanske hade missat och en förståelse för den 
intervjuades perspektiv.  

4.2. Urval 
Studien genomfördes på två kommunala förskolor i västra Stockholm. Valet av förskolorna beror på 
att de geografiskt ligger relativt nära varandra vilket underlättade fältarbetet samt att de tidigt visade 
ett intresse av att vara med i studien. Förskolorna tillhör samma enhet men har skilda verksamheter. 
Jag tog kontakt med förskolecheferna för enheten och blev tilldelad en kontaktperson på respektive 
förskola.  Kontaktpersonerna som deltog i studien var båda utbildade förskollärare med lång 
yrkeserfarenhet. Under observationerna deltog flera pedagoger men intervjuer har bara skett med 
kontaktpersonerna. Eftersom det främst var pedagogens agerande och barnens respons på det som jag 
studerade under samlingen var barngruppens utformning av mindre betydelse. Jag valde att observera 
olika typer av samlingar för att på så sätt få en mer nyanserad bild av hur olika samlingars utformning 
påverkar möjligheterna till delaktighet och inflytande. Det enda som var konsekvent var pedagogerna 
som deltog. För att säkerställa förskolornas och informanternas anonymitet används fingerade namn i 
studien. Fingerade namn på kontaktpersonerna är Kim och Robin och förskolorna benämns Maskrosen 
och Vitsippan. 

4.3. Genomförande 
Jag observerade två samlingstillfällen på respektive förskola. På Maskrosen observerade jag en 
samling utomhus i skogen och en samling inomhus. På Vitsippan observerade jag två samlingar 
inomhus. Efter observationerna och efterföljande transkribering genomförde jag intervjuerna med 
mina kontaktpersoner Kim och Robin. Jag valde att ha intervjuerna efter observationerna utifrån två 
aspekter. Dels för att ha möjlighet att fråga pedagogerna om deras upplevelser och intryck av 
situationer som uppstått under samlingen, dels för att minska risken att påverka det som jag skulle 
observera. Om pedagogerna var medvetna om vad exakt det var jag skulle observera fanns det en risk 
att jag påverkade deras agerande under samlingen. Både Björndal och Repstad skriver att det som 
observatör alltid finns en risk att man påverkar dem man observerar men att delge så lite information 
som möjligt om exakt vad det är man studerar minskar risken (Björndal, 2005; Repstad, 2007).  

Utifrån frågeställningarna förberedde jag ett observationsschema för att avgränsa mitt 
observationsområde.  Enligt Bjorndal (2005) är det omöjligt att observera allt eftersom merparten av 
informationen filtreras bort och för att minska risken att ”missa” saker är det viktigt att förbereda sig 
genom att planera vad man ska observera. Ett mer eller mindre strukturerat observationsschema kan då 
vara till hjälp. Observationsschemat hade en liten grad av struktur och bestod endast av stödord som 
var uppdelade i olika fält. Jag valde att ha en låg grad av struktur för jag ville se vad observationerna 
visade och inte på förhand inrikta mina tankar endast på specifika saker. Observationsschemat blev ett 
stöd för mig att komma ihåg mina frågeställningar men samtidigt öppna upp för nya inslag i studien. 
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Med hjälp av observationsschemat valde jag att göra en observation av första ordningen med låg grad 
av öppenhet (Bjorndal, 2005). Observation av första ordningen innebär att jag inte deltog i samlingen 
utan satt utanför och genomförde observationen. Fördelen med den typen av observation är enligt 
Bjorndal att det är mycket krävande att göra en observation och att placera sig utanför situationen som 
åskådare ger möjlighet att fokusera mer på det man ska observera. Det gav mig också möjlighet till att 
anteckna samtidigt. Låg grad av öppenhet innebär att jag bara informerade deltagarna om den 
överordnade avsikten med studien och inte gick in på detalj om vad jag skulle observera. Deltagarna 
var medvetna om att jag ville observera samlingssituationen men inte vilka mina frågeställningar var. 
Anledningen var att jag inte ville påverka dem mer än nödvändigt. Utöver anteckningar i ett 
observationsschema samlades material under observationerna med hjälp av ljudinspelning. Bjorndal 
(2005) skriver att ljudinspelningar är ett bra redskap om man ”vill ha kvar så mycket information som 
möjligt om de pedagogiska skeenden som annars skulle försvinna i och med att de passerar” (ss. 72). 
Ljudinspelningen underlättade för mig på så sätt att jag inte behövde anteckna allt som hände utan jag 
hade möjlighet att hinna med att se och bara anteckna händelser och agerande som inte kunde fångas 
på band. Inspelningen gav mig en möjlighet att minska intryckstempot samt att repetera intryck i 
efterhand vilket hjälpte mig att se mer än vad jag vanligtvis hade gjort. Samtidigt är det viktigt att ha i 
tankarna att en inspelning aldrig är en kopia av verkligheten och att det är viss data som blir synlig 
medan annan information hamnar i bakgrunden eller går helt förlorad (Bjorndal, 2005). Genom att jag 
även förde observationsanteckningar anser jag att jag gjorde vad jag kunde för att kompensera för det 
som inte fastnade på inspelningen.  

Intervjuerna genomfördes som sagt efter det att observationerna var transkriberade och jag hade fått en 
tydlig bild över vad som skett under samlingen utifrån mina frågeställningar. De genomfördes i ett 
samtalsrum där vi kunde sitta ostört och intervjun tog 30-40minuter. Jag hade i förväg formulerat en 
mall med ett antal öppna frågor som stöd under intervjun (Bilaga 1). Intervjufrågorna hade en låg grad 
av strukturering vilket innebär att jag utformade mina frågor så att de gav ett stort ”svarsutrymme” för 
intervjupersonerna att svara inom (Davidson & Patel, 2011). Jag ville ta dela av deras uppfattningar 
om fenomen utifrån mina frågeställningar och då var det viktigt att frågorna inte styrde deras 
tolkningar. I intervjumallen hade jag formulerat frågorna i en viss ordning och på så sätt utgått ifrån en 
hög grad av standardisering. Jag valde att sekvensera frågorna genom ”tratt-tekniken” (Davidson & 
Patel, 2011) som innebär att jag började med stora öppna frågor för att sedan gå över till mer specifika 
frågor utifrån det jag observerat under samlingarna. Fördelen enligt Davidson och Patel är att denna 
teknik kan fungera motiverande för intervjupersonen genom att denne till en början får möjlighet att 
prata fritt och allmänt. Under båda intervjuerna blev det ibland så att intervjupersonen i sitt svar på en 
fråga även besvarade en annan fråga och jag fick då ändra på frågornas ordningsföljd och i vissa fall 
improvisera med en följdfråga. Repstad (2007) skriver att detta är vanligt i kvalitativa intervjuer och 
att det är viktigt att man kan släppa sin fasta mall. Om man avbryter intervjupersonerna för att komma 
tillbaka till den fasta ordningsföljden finns det en stor risk att det fungerar hämmande och att de i 
fortsättningen bara ger korta svar. Så under intervjuerna ändrades min grad av strukturering till att bli 
av en mer lågstrukturerad karaktär (Davidson & Patel, 2011).  

Under intervjuerna har jag använt mig av ljudinspelning och anteckningsblock. Ljudinspelningen 
underlättande på så sätt att jag kunde koncentrera mig på min intervjupersons svar och fundera på 
eventuella följdfrågor, istället för att ägna tiden åt att skriva. Det gav mig även möjlighet att lyssna på 
svaren fler gånger vilket underlättade senare i analysfasen då endast anteckningar och minne innebär 
en stor filtrering (Repstad, 2007). Anteckningsblocket hade jag som stöd under intervjun för att skriva 
ner eventuella följdfrågor och sådant som jag tyckte var extra intressant för min studie.  
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4.4. Validitet och reliabilitet 
Validitet i en kvalitativ studie relaterar enligt Davidson och Patel (2011) till studiens alla delar och det 
är viktigt att det finns en röd tråd genom syfte, frågeställningar, teori, datainsamling, resultat och 
analys. Det handlar om att jag under studien har lyckats samla relevant material som ger underlag för 
en trovärdig tolkning av det jag har studerat och att datainsamlingen med stöd av teori ger mig 
möjlighet att kunna besvara de frågeställningar jag har byggt min studie på. Jag anser att 
trovärdigheten i mitt arbete byggs upp av att jag genomförde mina observationer på två förskolor. Jag 
hade då möjlighet att studera olika sorters samlingar och på så sätt få en variationsrik bild av vilka 
faktorer som påverkar i förhållande till syfte och frågeställningar. Eftersom jag bara var på två 
förskolor och intervjuade två pedagoger ger resultaten ingen generell bild av barns möjlighet till 
inflytande och delaktighet i samlingen i förskolan men kan ändå enligt mig leda till en förståelse för 
hur kontexten påverkar möjligheterna.  

Jag anser att tillförlitligheten i mitt arbete förstärks av att jag använde mig av både observation och 
intervju för datainsamling. Genom att väga samman dessa i analysen försöker jag att få en så bra 
återspegling av verkligheten som möjligt. I transkriberingsprocessen har jag haft stöd av 
ljudinspelningar vilket har gjort att jag kan repetera det insamlade materialet för att försäkra mig om 
att jag har uppfattat allt rätt. En av de observerade samlingarna genomfördes utomhus vilket medförde 
en risk att ljudinspelningen kunde påverkas negativt men under transkriberingen av materialet visade 
det sig inte vara någon större skillnad på kvalitén på inspelningen.  

Däremot är det viktigt att framhålla när det gäller ljudinspelning att mina tolkningar styr det insamlade 
materialet och i transkriberingsprocessen sker alltid en mer eller mindre medveten påverkan på 
resultaten. Eftersom talspråk och skriftspråk inte är samma sak och faktorer som gester, kroppsspråk 
med mera försvinner så kan aldrig mina resultat helt återspegla verkligheten (Davidson & Patel, 2011).  

4.5. Forskningsetiska principer 
Jag har i min studie utgått från Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer och de fyra allmänna huvudkrav 
som är centrala för hur forskningen bör genomföras för att skydda alla som deltar i studien. 
Informationskravet innebär att alla deltagare ska informeras om studiens syfte, sin uppgift i studien 
och hur material till studien ska insamlas. De ska även informeras om villkoren för sitt deltagande. Jag 
skickade i förväg ut ett informationsbrev till båda förskolorna och kontaktpersonerna som i korta drag 
beskrev studiens utformning, villkoren för deras deltagande och mina kontaktuppgifter (Bilaga 2). Jag 
valde att delge begränsat med information om syftet med min studie och beskrev inte alls mina 
frågeställningar för att undvika att påverka deras agerande under observation och intervjuer. Utifrån 
samtyckeskravet informerade jag deltagarna om att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst 
kunde välja att avbryta sin medverkan. I samråd med pedagogerna valde jag att inte be om samtycke 
från barnens vårdnadshavare eftersom min studie framförallt riktade sig mot pedagogernas handlingar 
och förhållningssätt, samt att studien inte var av etisk känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2002). Inför 
alla observationer och intervjuer bad jag om tillåtelse att använda ljudinspelning och jag var tydlig 
med att de när som helst kunde be mig stänga av. Med hänsyn till nyttjandekravet informerade jag om 
att all inspelning bara var för eget bruk för att underlätta transkriberingen och alla ljudfiler raderades 
när transkriberingen var klar. Jag förklarade att mitt arbete ingår i min utbildning och är en offentlig 
handling som kommer kunna läsas av allmänheten. För att inget i arbetet ska kunna härledas till 
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deltagarna i studien använde jag mig av figurerade namn på både personer och förskolor i enighet med 
konfidentialitetskravet.  

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från studiens observationer och intervjuer. För att ge möjlighet för 
läsaren att göra egna tolkningar utan att mina tolkningar och värderingar ska påverka allt för mycket, 
redovisas resultaten från observationerna skiljt från analysen. Det bör även betonas att de exempel 
som lyfts fram samt pedagogernas kommentarer inte representerar en generell bild av förskolors 
verksamhet eller pedagogers tankar i allmänhet. Resultaten bygger på de genomförda observationerna 
och intervjuerna och är bara representativa för dessa tillfällen.  

5.1. Observationer 
Under mina observationer hade jag möjlighet att se samlingar med olika utformning och struktur. I 
följande avsnitt redovisar jag resultaten från mina observationer av samlingarna på förskolorna. Jag 
beskriver samlingarnas utformning och moment samt redovisar några intressanta sekvenser och 
dialoger som skedde i samlingarna.  

5.1.1. Samling 1  

Tid: kl 9.00, ca 15 min 

Plats: Maskrosen, skogen 

Antal: 9 barn (B) och 2 vuxna: Robin (P1) och Anna (P2) 

Samlingen började så fort de kom till skogen. Barnen och pedagogerna samlades stående i en ring och 
sjöng en inledningssång som de alltid sjunger i skogen. Efter det fick barnen rösta om de ville börja 
med att fika eller att leka. Den här dialogen visar hur barnen fick möjlighet att välja och vara delaktiga 
i beslutsprocessen genom att välja mellan två alternativ: 

 

B1, som får hålla i röstningen säger tyst att alla ska hålla upp handen. 

P1:  Vad sa du först?  

P2:  Leka, leka först!  

B1 går runt i ringen och räknar alla barn som håller upp handen. Hon frågar vad de vill göra och 
räknar en i taget. Det blir 7.  

P1:  Då var det ju 7! 7 som ville leka först. Å så var det ju 2, 2 som ville äta först. Då lägger 
man till det, hur många blir det då?  

B1: 9.  

P1: Bra! B2 kan du räkna hur många barn det står i ringen då?  

B2: Ja det är… 3 där och 4 där. 3 + 4 det blir 7 och 9. 9! 

P1:  9! Då stämde det, då har alla röstat! Det stämde vad roligt! För första gången den här 
hösten ska vi leka först!  
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Alla:  Jaaaa!  

 

Alla barn är med och röstar genom att räcka upp handen. När de sen ska välja vad de ska leka får 
barnen möjlighet att välja själva. Pedagogerna frågar barnen om de har några alternativ som alla kan 
leka och de som vill får berätta. Två barn (B1 och B2) börjar förklara sina förslag på lekar och sen 
frågar pedagogen alla barn, en i taget, så att alla som vill får säga. När alla har sagt så tar pedagogen 
tag i situationen. Dialogen nedan visar hur två barns önskemål beaktas och hur pedagogen bemöter ett 
barns initiativ genom att rösta igen:  

 

P1: Vi kallar dem ”Gömma sardinerna” och ”Namnleken”, alltså den leken som B2 tog 
först och den leken som B1 tog. Så väljer vi mellan de två lekarna först. Ok?  

P2: Namnleken då står vi såhär och så går man in och säger sitt namn. Vi kanske kan göra 
den och sen sardinburken?  

P1:  Ok vi tar den, ska vi bestämma? Ja vi kan bestämma.  

P2: Nej det var bara ett förslag, så alla får bestämma.  

B3:  Vi röstar igen!  

P1:  Ska vi rösta igen? Ja vi röstar då.  

B3: Att jag ska leka! Inte nått annat. 

P1: A men ok.  

B2: Alltså jag ska säga någonting! Vi kan rösta vilka som vill leka ”Sardinburken” först 
och vilka som vill leka ”Namnleken” först.  

P1: Ok, håll i det du då. Alltså det betyder att då får du fråga. Så får vi räcka upp handen.  

 

Under samlingen är båda pedagogerna lika delaktiga och har en tydlig kontroll över samlingen. 
Samtidigt låter de barnen vara delaktiga i de beslut som fattas och de har en lös planering över vilka 
moment som samlingen ska innehålla och i vilken ordning.  

När barnen ska förklara sina lekar tar det ibland lång tid men pedagogerna väntar in svaren utan att 
avbryta. Det är speciellt två barn; B1 och B2, som är aktiva i samlingen. De hjälper till att räkna under 
röstningen och får komma med förslag på de första lekarna. Under samlingen låter pedagogerna ordet 
gå fritt förutom i en sekvens när alla barn ska få säga vad de vill göra. Då frågar en pedagog alla barn i 
turordning. 

5.1.2. Samling 2  

Tid: kl. 11.00, ca 20 min 

Plats: Maskrosen, inomhus 

Antal: 15 barn (B) och 3 vuxna: Robin (P1), Inga och Karin 

Samlingen startar genom att Robin som håller i samlingen står i dörren och hälsar alla barn välkomna 
till samlingen. Barnen ska sitta i en ring på mattan men får välja plats. Alla barn får varsin legobit, 
flickor en gul och pojkar en grön. Det tar ungefär tre minuter innan alla sitter på mattan och samlingen 
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kan börja. Robin börjar med att säga att de ska se om det är flest pojkar eller flickor här idag. Precis 
när de ska börja kommer några barn som har varit i skogen in och det blir en liten paus. Under pausen 
uppstår den här dialogen mellan ett barn och Robin: 

 

B1: Varför är det en blå här?  

P1: Den blå är ju min.  (Alla pedagoger har en blå legobit) 

B1: Men du ska ju ha en grön.  

P1: Nä. Men det här, vi gjorde ju såhär att det här är ju pojkarna (pekar på de gröna 
bitarna) och det här var tjejerna (pekar på de gula). Nu ska vi se om det är flest pojkar 
eller flest flickor.  

 

Robin fortsätter samlingen med att låta ett barn i taget gå fram och lämna sina legobitar i mitten av 
mattan. En stapel för killar och en för tjejer börjar byggas. När alla barn har lämnat sina bitar ropar 
några barn vilka det är flest av. Robin ignorerar detta och säger att de ska räkna tillsammans. Robin 
pekar på bitarna och barnen är med och räknar högt. En av de äldre pojkarna får efter det i uppdrag att 
räkna alla pojkar i samlingen. Han går runt i ringen och tar barnen på huvudet medan han räknar. Efter 
honom får en flicka gå och räkna alla flickor. Robin säger sen att de ska räkna hur många vi är 
tillsammans och gemensamt i kör börjar alla räkna: 

 

Alla: 1,2,3…15.   

Samtidigt reser sig en pojke (1:5) och börjar gå runt i ringen och räknar samtidigt som han nuddar 
barnens huvud. 

B3: En, tvo, tvo, tvo…  

Efter någon meter blir han stoppad av Inga som sätter honom i sitt knä utan att kommentera och 
samlingen fortsätter som vanligt. Pojken vrider lite på sig men sitter sen tyst.  

 

Robin fortsätter samlingen med att fråga vilka barn som är borta och de hjälps åt att komma på. När de 
är klara är det dags att sjunga Luciasånger och efter det avslutas samlingen med att ett barn som har 
hjälpt till att hämta maten berättar vad det blir för något.  

Den här samlingen var starkt kontrollerad av pedagogerna genom att det var tydligt vad som skulle 
hända. Robin som ledde samlingen hade en tydlig planering och följde den. Under samlingen skedde 
kommunikationen genom att Robin ställde stängda frågor till barnen. Frågorna handlade om antalet 
barn samt vilka som var borta och svaren från barnen blev då korta. Alla barn deltog i samlingen och 
fick varsin legobit att bygga staplar av. Utöver det var det bara de två barnen som fick räkna sina 
kompisar som var aktiva. De andra barnen satt och tittade på eller pillade med kompisen bredvid. 
Under avslutningen med Luciasångerna sjöng de flesta av barnen. Vid flera tillfällen tog barnen egna 
initiativ men pedagogerna antingen ignorerade dem helt eller återgick snabbt till den fasta planeringen 
av samlingen.  
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5.1.3. Samling 3 

Tid: kl. 09.10, ca 30 min  

Plats: Vitsippan, inomhus 

Antal: 7 barn (B) och 4 vuxna: Kim (P1), Anette (P2), Maria (P3) och Josefine 

Samlingen börjar med att alla sätter sig på mattan. De har ett inslag nu innan jul att Nalle (ett gosedjur) 
ska dra ett av barnens namn, som då får ett pepparkakshjärta och en lapp där det står fina saker som 
kompisarna har sagt om barnet. Till exempel: ”du är bra på att rita och du är en bra kompis”. Ett av 
barnen i ringen ser att pedagogen har tagit fram tomten där lapparna ligger: 

 

B1:  Men Nalle kan inte ta upp lappen för han sover. 

P1:  Men gör han. Ska vi ta det lite senare då? Vi kan ta det efter maten eller vilan. 

Flera barn:  Nej nu! 

P1: Men då går jag och frågar Nalle nu vem som får ta istället. 

B2: Men var lite tyst när du går för han sover.  

P1:  Ok, jag går och kollar.  

 

När pedagogen reser sig upp knakar det i hennes knän vilket gör att barnen nu börjar prata om vad 
konstigt det lät och vad det kan bero på. 

P1: Varför låter det sådär i benen, så brukar det ju inte låta.  

B2: Jag tror att det är dina ben inne i kroppen som det händer nått med. Det kanske blir 
böjt. 

B3: Jag tror att det är skelettet. 

B2: Ja det tror jag med.  

B4: Men det brukar också låta om min mamma.  

P2: Brukar det låta om dig också? 

B2: Det brukar låta om mig när jag(…) 

B5: Skelettet gör så att man går! 

P3: Det kanske är skelettet som sträcker lite på sig? 

B4: Ja. 

P2: Gör det ont när det händer? 

Flera barn: Nej.  

 

Samtalet avbryts av att Anette som skulle fråga Nalle kommer tillbaka in i rummet. Maria berättar att 
de har pratat om hennes ben, hur de lät. De samtalar en stund till om hur ben och skelett kan knaka. 
Ordet går fritt i barngruppen och flera barn pratar, ibland i munnen på varandra. Pedagogerna ställer 
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frågor tillbaka utifrån det barnen berättar. Samtalet avslutas när flera barn vill veta vad Nallen sa. 
Anette berättar vem som ska få dra lappen senare och de fortsätter med samlingen genom att göra en 
klappramsa. Efter det sjunger de några av Luciasångerna och barnen får välja vilka de ska sjunga.  

När de har sjungit färdigt är det dags för gympa som är ett stående inslag i samlingen. Barnen sprider 
ut sig i rummet och gör rörelser till musik. Barnen får välja vilken låt det ska bli. Efter gympan sätter 
de sig ner igen och drar lappen på vem som ska få sitt pepparkakshjärta. Anette läser vad kompisarna 
har skrivit om barnet som lyssnar och ser stolt ut. När det är klart fortsätter det med upprop av alla 
barn och sen blir det en fruktpaus. Samlingen avslutas med att Anette tar fram en ”aktivitetstavla” med 
bilder på tre aktiviteter som barnen kan välja att göra. Anette låter ett barn berätta för de andra hur det 
går till och sen får alla välja vad de vill göra.  

Den här samlingen har en tydlig planering av vilka moment den ska innehålla men pedagogerna 
frångår ibland planeringen och ställer frågor som svar på barnens initiativ och tankar. Det verkar inte 
finnas någon stress och efter ett tag fortsätter de med nästa moment. Barnen är aktiva under gympan 
och när de sjunger sånger. De flesta barnen säger något i samtalen som uppstår och alla är med och 
lyssnar.  

5.1.4. Samling 4 

Tid: kl. 09.10, ca 20 min  

Plats: Vitsippan, inomhus 

Antal: 11 barn (B) och 3 vuxna: Kim (P1), Maria (P2) och en vikarie (P3) 

Samlingen börjar när alla barn sitter antingen i soffan eller på mattan nedanför i en halvmåne så alla 
kan se varandra. Maria börjar med att presentera vikarien och sen blir det upprop för att vikarien ska 
lära sig alla barns namn. Kim ger barnen i uppdrag att säga sitt namn och något de tycker om, när hon 
pekar på dem. Ett barn i taget får svara i tur och ordning. Kim delar ut ordet och det är bara det barnet 
som får prata. Om de andra barnen vill säga något blir de i de flesta fall antingen ignorerade eller 
tystade av pedagogerna:  

 

P3: Jag tycker också om att klättra. 

Fler barn: Jag tycker om att klättra! 

B1: Jag tycker om att klättra i träd! 

B2: Jag klättrar ända upp till taket. 

P2: Schhh 

B3: När jag var på min kompis förskola då har jag klättrat på ett träd. 

P1: Mmm. Nu måste jag fråga någon annan.  

 

Pedagogerna låter barnen tala men bygger inte vidare på tankarna utan fortsätter med det planerade. 
När uppropet är slut sprider barnen ut sig i hela rummet och det är dags för gympa. Maria väljer låt 
och sen gör alla barnen och pedagoger rörelser till musiken.  

Efter gympan sätter sig Kim vid en tavla på väggen som visar dagens schema. Det finns bilder på 
aktiviteter som de ska göra under dagen, bland annat samling, utevistelse, lunch och vila. Hon väljer 
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sen en flicka som får hjälpa henne framme vid tavlan. Flickan pekar på bilderna och väljer vem av sina 
kamrater som ska få berätta vad det är.  Efter samlingen ska de gå ut. Kim berättar att alla ska gå ut 
och frågar sen vilka som har hjälm med sig. Alla barnen börjar prata i munnen på varandra och det 
hörs inte vad någon säger. Flickan framme vid tavlan höjer rösten och kommer med ett förslag: 

 

B1: Jag har ett förslag! Alla som har hjälm räcker upp handen. (Hon räknar) 

B1: Alla som inte har hjälm räcker upp handen. 1,2,3,4. Ok alla fyra får stanna inne då 
tycker jag. 

P1: Haha (skrattar) Tycker du? 

B1: Japp. 

P1: Ok, får jag föreslå en sak? Tycker ni att alla som inte har hjälm ska få stanna inne? 

Flera barn: Jaaaa. 

B1: Ja för tänk om någon typ halkar någonstans.  

B2: När jag skulle gå och handla något med min pappa och (…) så halkade faktiskt min bil.  

P2: Men om man är ute, kan man bara åka pulka ute? Finns det något annat man kan göra 
i snön? 

B3: Snöängel! Snögubbe.  

P1: Då kan man vara ute utan hjälm eller hur? 

B1: Vi vill inte det för annars kommer jag bli kall om mina kinder.  

Samtalet forstätter och några barn vill gå ut och några vill vara kvar inne. 

P1: Vi går ut i två etapper! De som absolut vill åka pulka och vara ute länge får gå ut först 
och de som är lite tveksamma kan gå ut senare. 

 

Den här samlingen hade en tydlig planering av olika moment och kontrollerades av pedagogerna 
genom att följa den planeringen. Under samlingen skedde kommunikationen genom att pedagogen 
valde vilka barn som skulle få prata i tur och ordning och frågorna var i de flesta fall öppna, även 
under uppropet. I slutet av samlingen när de diskuterade utevistelsen fick barnen möjlighet att prata 
fritt. Pedagogerna släppte då sin planering av hur utevistelsen skulle gå till och barnen fick vara med 
och ta beslut. 
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5.2. Intervjuer 
Observationerna i studien följdes upp med intervjuer av pedagogerna Robin och Kim. Jag har valt att 
sammanställa intervjuerna och redovisa dem i form av underrubriker för att göra det lättöverskådligt.  

5.2.1. Samlingarnas syfte 

Samlingarna på Maskrosen som jag observerade har enligt Robin lite olika syften. Syftet med 
samlingen 2 var att jobba ihop gruppen, att alla lär känna varandra och att alla blir sedda. Robin vill 
gärna få in matematiken och det kommer i form av staplarna av lego som barnen är med och skapar 
tillsammans. Det ger upphov till samtal om hur många barn det är, hur många flickor och hur många 
pojkar samt vilka som är hemma. I vanliga fall kan barnen enligt Robin få inflytande genom att önska 
sånger men eftersom det snart var Lucia sjöng de Luciasånger. Samlingen i skogen startar alltid med 
att barnen får rösta genom handuppräckning om de ska fika eller göra en aktivitet först. Den här 
gången hade de planerat att barnen skulle få välja lek men tanken var att det skulle vara utifrån förslag 
från de vuxna. Nu blev det så istället att barnen kom på egna förslag vilket Robin tyckte blev bra.  

Kim beskriver samlingarna på Vitsippan som den stunden på dagen då alla är tillsammans. Den är på 
morgonen och då får barnen vetskap om vilka barn som är här idag och vad som ska hända under 
dagen. Samlingen har några återkommande moment: gympa, sånger/ramsor och upprop. Ofta 
använder de också tavlan med dagens planering och aktivitetstavlan. Kim säger att samlingen även kan 
vara en introduktion till teman eller fortsättning på teman men också ett bra informationstillfälle så de 
vet att alla barn vet om samma sak.  

5.2.2. Delaktighet och inflytande 

Kim beskriver inflytande utifrån möjligheten att kunna påverka. Hon pratar först allmänt i 
verksamheten vad det innebör för barn att ha inflytande och att det handlar mycket om att de vuxna 
inte behöver säga nej så ofta. Hon berättar att det har pratats länge om barns inflytande i förskolan 
men att det tar lång tid för det var svårt att veta hur de skulle göra. Hon tar även upp balansgången 
mellan grupp och individ och att en del saker kan barnen helt enkelt inte ha inflytande över. 

”När vi som arbetar med barnen läser om de här sakerna så upptäcker vi mera och mera att vi behöver 
inte säga nej så många gånger, för ofta finns det en logik i vad barnen säger, vad de vill göra. Oftast 
har vi möjligheter att tillgodose deras vilja men det är lättare att säga nej.” (Kim)   

Målet är, enligt Kim att alla barn ska vara delaktiga i verksamheten men de behöver inte vara delaktiga 
i allt som händer. Ibland behöver ett barn delta passivt vid sidan om. Det finns barn som inte vill sitta 
med i ringen på samlingen utan de sitter i soffan. De har lärt sig allt ändå och hört allt som har sagts 
och efter några gånger händer det något som de vill vara med på och de kommer kanske ner till ringen.  

Robin använder sig av begreppet delaktighet både när han pratar om att delta och att påverka. Han 
säger att han gärna skulle se att de arbetade mer på förskolan för att få barnen mer delaktiga på ett 
bättre sätt. Han tycker att det är viktigt och att han borde göra mer för att det ska bli så. Samtidigt 
nämner han att det är svårt och det är viktigt att alla är ”med på tåget”. De måste prata om hur de 
tänker och vad de ska göra.  

”Jag tycker man ska få känna att man är med och påverkar så att det inte är uppifrånstyrt allting. En 
del saker är det nödvändigt att jag bestämmer men det är viktigt att barn känner att de är viktiga.” 
(Robin) 
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Robin beskriver att alla barn får chans att vara delaktiga i samling 2 när de bygger staplar av lego men 
sen tar det slut för en del barn. Han uttrycker det som att med barn som har kommit lite längre kan 
man sitta och resonera, men med de minsta kanske man skulle vilja göra lite rörelsesånger och 
liknande istället. Men nu när de har valt att ha alla tillsammans så får man försöka få det att fungera.  

5.2.3. Förhållningssätt 

Båda pedagogerna beskriver i intervjuerna hur viktigt det är att lyssna på barnen. Kim säger att när 
barn märker att man lyssnar på dem så kan vi upptäcka hur mycket de har att säga. Hon säger att det är 
situationer, som den i samling 3 när samtalet började handla om knän som knakar, som är roliga. 
Dessa samtal ger enligt Kim barnen möjligheter att berätta om sina tankar och erfarenheter av saker 
pedagogerna annars kanske aldrig hade fått veta. Hon tar också upp att under samtalet lär sig barnen 
olika saker som till exempel: att jag behöver inte tänka precis som alla andra men det är ok, att våga 
säga saker, att lyssna och att vänta på sin tur.  

Robin säger att det gäller att vara en nyfiken, intresserad och aktiv pedagog som lyssnar på barnen. 
Han menar att för att göra barnen delaktiga (ge dem inflytande) gäller det att vänta på barnen, lyssna in 
dem och inte ha för bråttom. Det handlar även enligt Robin om vilka frågor man ställer och han 
försöker att ställa ”öppna frågor” som barnen inte kan svara ja och nej på. Det ska inte finnas något 
rätt eller fel utan det handlar om att försöka förstå hur barnen tänker. Robin tar även upp svårigheten 
med att veta när man ska bryta, när man ska gå in och när man ska lyssna på barnen.  

”Det handlar om att våga vänta en stund till för att se vad det blir. För är jag för snabb som jag har 
varit genom många tider och fortfarande är, så blir det ju jag som bestämmer ändå då. Att du börjar 
berätta någonting och sen tror jag att jag vet vad du ska berätta, så orkar jag inte riktigt vänta och så 
kliver jag in där.” (Robin) 

Enligt Robin finns det en problematik i att inte alla pedagoger tänker på samma sätt. Han berättar att 
de andra pedagogerna ger svar väldigt fort istället för att vänta in och det gör honom stressad och 
samlingen blir en stressad situation. Han tar upp samling 2 som han inte är helt tillfreds med och säger 
att barnen inte har så mycket möjlighet till delaktighet där. De får möjlighet att vara med genom att 
bygga med legot men han skulle gärna vilja ha en atmosfär så man kunde sitta en längre stund och 
prata om varför det blev som det blev.  

Kim pratar om problematiken med att deras samlingar ibland blir för långa. Hon säger att det inte går 
att stanna upp hela tiden.  

”Ibland har vi för långa samlingar och vi fastnar ibland i samtalen som vi tycker är så värdefulla. Men 
är dem det för alla barn eller bara för några? Det pratar vi ofta om att vi måste vara observanta på.” 
(Kim) 

I jämförelsen mellan samling 3 och 4 på Vitsippan, då den ena samlingen innehöll färre gemensamma 
samtal utanför planeringen och barnen blev bemötta med ”schh-ljud”,, säger Kim att det är svårt att 
säga exakt vad det beror på. Det kan enligt henne bero på att vissa situationer måste man låta gå förbi 
av praktiska skäl. Det kan bero på att det var färre personal den dagen och att de hade saker planerade 
efter samlingen.  

5.2.4. Barnens möjligheter att påverka 

Både Kim och Robin kommer in mycket på den övriga verksamheten när de pratar om inflytande och 
när jag ber Kim förklara mer hur det kan se ut i samlingen så blir det en lång paus. Hon funderar ett 
tag och sen tar hon upp som exempel på inflytande, möjligheten för barnen att bestämma aktivitet efter 
samlingen. De har en aktivitetstavla som ger barnen möjlighet att välja, utifrån ett antal alternativ, vad 
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de vill göra. Även Robin tar upp möjligheten att påverka genom röstningstillfällena under samlingen i 
skogen. Han var nöjd med situationen eftersom då fick barnen möjlighet att vara med och påverka hur 
samlingen blev och vad de skulle leka. I kontrast stod den andra samlingen som han inte var nöjd med 
och ansåg att det var väldigt lite barnen kunde påverka och hade inflytande över.  

I samling 4 när barnen egentligen ska gå ut får de möjlighet att vara med i beslutsfattandet. Kim som 
tar beslutet att inte alla måste gå ut, berättar i intervjun att ”fröknar” ofta har en tendens att snabbt säga 
nej men att det ofta går att tillmötesgå barnen. Enligt henne är det vanligt att de låter barnen påverka 
såhär för de har möjlighet att göra det. Eftersom de är fyra vuxna i barngruppen går det att dela upp 
sig. Hon menar även att barns beslut ofta kan vara kortvariga och att de brukar ändra sig ganska 
snabbt. Att de inte vill gå ut just nu betyder inte att de vill vara inne hela dagen utan bara just nu.   

Ingen av dem anser att barnen har möjlighet att vara med i planeringen av samlingen även om Kim 
framhåller att när de arbetar med ett tema på sina samlingar så har de utgått ifrån observationer av 
barnens intressen. Enligt båda är det pedagogerna tillsammans som har bestämt formen och innehållet 
i samlingen. Robin berättar att det är de vuxna som har bestämt att samlingen (syftar på samling 2) ska 
handla om att jobba ihop gruppen, att alla lär känna varandra och att alla blir sedda. Sen menar han att 
det ibland finns barn som vill hålla i samlingen och då får dem det. Detta var dock inget som jag såg 
på samlingarna jag var där.  

6. Analys 
I det här avsnittet analyseras resultaten från studiens undersökningar utifrån valda begrepp och teorier. 
Återigen använder jag mig av underrubriker kopplade till mina frågeställningar för att göra texten mer 
överskådlig.  

6.1. Pedagogernas förhållningssätt 
Båda pedagogerna uttrycker tydligt i intervjuerna att för att ge möjlighet till delaktighet och 
framförallt inflytande är det viktigt att lyssna på barnen och ge dem tid att uttrycka sig. Jag upplever 
att båda pedagogerna ger uttryck för att utgå från en barnsyn som Johansson (2003) benämner barn 
som medmänniskor. De pratar om barnen som individer med tankar och erfarenheter som är viktiga 
och intressanta för de vuxna att ta del av och att det därför är pedagogernas uppdrag att var nyfikna 
och lyhörda för det barnen har att säga.  

6.1.1. Skillnad mellan tanke och utförande 

Johansson (2003) använder begreppet atmosfär för att beskriva gemensamma drag av attityder, 
förhållningssätt och engagemang i de vuxnas samspel med barnen. Hon delar upp det i samspelande-, 
instabil - och kontrollerande atmosfär. Enligt Johansson varierar atmosfären i en grupp eller 
verksamhet mellan olika situationer. Resultaten från min studie visar att samlingarnas atmosfär var 
olika och det fanns tillfällen som hade en kontrollerande och instabil atmosfär men även samlingar 
som karaktäriserades av en samspelande atmosfär då pedagogerna tydligt försökte närma sig barnens 
perspektiv. Enligt Lenz Taguchi (2005) kan pedagogernas sätt att förhålla sig till en situation eller 
aktivitet skilja sig i tanke och i utförande. Hon tar samlingen som exempel och beskriver att ofta 
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dominerar ett visst sätt att tänka inför samlingen och ett helt annat under samlingen på grund av olika 
omständigheter. Mina resultat visar att pedagogerna i beskrivandet av samlingen och begreppen 
delaktighet och inflytande har en strävan efter att närma sig barnens perspektiv men att deras agerande 
vid flera tillfällen ligger närmare synsättet vuxna vet bättre och en atmosfär som är instabil eller till 
och med kontrollerande. Under dessa situationer är fortfarande barnen i centrum men som Emilson 
(2003) skriver så hamnar fokus på barnet utifrån ett vuxenperspektiv. Detta tog sig till exempel uttryck 
i samling 2 då pedagogen intog en förmedlande roll och dominerade talutrymmet och barnen hade i 
stort sett ingen möjlighet att påverka samlingen. Johansson (2004) skriver att det är vanligt att de 
vuxnas sätt att närma sig barn varierar från olika situationer beroende av hur situationen är uppbyggd 
och att det därför är viktigt att fundera över hur den specifika situationens kontext och olika sätt att 
uppmärksamma barn och lärande påverkar pedagogens agerande. I studien var båda pedagogerna 
medvetna om att de inte alltid lyckades agera och genomföra samlingen som de vill. Båda uttryckte att 
stress och barngruppens utformande kunde vara avgörande faktorer. Johansson (2003) skriver att 
situationer som är normativt laddade och där pedagogerna känner sig stressade ofta får en instabil- 
eller kontrollerande atmosfär.  

6.2. Samlingens struktur och kontroll 
Resultaten visar att de observerade samlingarna skiljer sig åt både i struktur och med vilken form av 
kontroll över samlingen som pedagogerna väljer att ha.  

6.2.1. Formell samling med instabil och kontrollerande atmosfär 

Samling 2 på Maskrosen visar tydligt hur pedagogen har en stark kontroll över samlingen genom att 
strikt hålla sig till den förutbestämda planeringen och styra kommunikationen genom att ha mest 
talutrymme. Det blir kontroll som enligt Emilson (2007) ger barnen få möjligheter att påverka och ha 
inflytande över situationen. Även samling 4 på Vitsippan var under stora delar styrd av pedagogerna 
genom att de bestämde vilka barn som skulle prata utifrån en bestämd ordning och barnens egna 
initiativ till att säga saker tystades ofta ner. I slutet av samlingen förändrades kontrollen genom att 
pedagogerna släppte på makten över kommunikationen och bjöd in barnen att tala fritt och lyssnade på 
deras idéer. Båda dessa två samlingar hade generellt en formell karaktär (Odelfors, 1998) även om 
samlingen på Vitsippan blev mer informell mot slutet. Liksom samtalets form kan skifta under en 
samling kan även strukturens form förändras (Rubinstein Reich, 1996). Olika moment i samlingen gav 
olika möjligheter men precis som Bjervås (2003) beskriver det, var det mesta i samlingen färdigtänkt 
och pedagogerna verkade vilja hålla sig till sin planering för att bli klara med samlingen. Barnen blev 
delaktiga genom att delta i de bestämda moment som samlingen innehöll men hade begränsat med 
inflytande i kommunikationen och möjlighet att påverka innehållet. Samling 2 hade en kontrollerande 
atmosfär (Johansson 2003) med en tydlig struktur och det handlade mycket om att barnen skulle följa 
de vuxnas instruktioner. Samlingen påminde som Johansson (2003) beskriver det, om en 
skolförberedande aktivitet med lite utrymme för spontana infall från barnen. Samling 4, som även den 
var formell och med liknande kontroll, hade en mer instabil atmosfär då pedagogerna pendlade mellan 
en distans till barnen och försök att närma sig deras perspektiv. Vuxenperspektivet blev tydligt under 
stora delar av samlingen då pedagogerna valde att inte se eller svara på barnens avsikter och initiativ. 
Både Robin och Kim antydde att de under dessa två samlingarna kände sig stressade vilket kan vara en 
orsak till varför planeringen följdes så strikt.  
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6.2.2. Informell samling med samspelande atmosfär 

Samling 1 på Maskrosen, när de var ute i skogen, var den av samlingarna som jag tolkar hade tydligast 
informell karaktär. (Odelfors, 1998) Det blev snabbt tydligt att barnen skulle få vara med och påverka 
större delen av samlingen och talutrymmet fördelades relativt jämnt mellan barn och vuxna. Det var 
pedagogerna som styrde samtalet men det var barnens idéer som förde samtalet framåt. Pedagogerna 
agerade utifrån synsättet barn som medmänniskor (Johansson, 2003) genom att visa intresse för 
barnens tankar och idéer samt ge dem makten att ha inflytande i att ta gemensamma beslut. 
Pedagogerna hade en tydlig kontroll över samlingen men den kontrollen skapades genom försök att 
närma sig barnens perspektiv och låta barnen delta aktivt i beslut och möjliggjorde på så sätt att barnen 
fick mer inflytande (Emilson, 2007). Atmosfären liknar det som Johansson (2003) beskriver som 
samspelande genom att det fanns en tydlig vilja från de vuxna att ha ett ömsesidigt möte med barnen. 
Barnen fick tid och möjlighet att prata i samlingen och komma med förslag och pedagogerna visade ett 
intresse av att hör vad barnen hade att säga. Denna nyfikenhet och intresse för barnens åsikter och 
erfarenheter visade även pedagogerna i samling 3 under några tillfällen. Pedagogerna följde en tydlig 
planering under samlingen men de stannade även upp och uppmärksammade barnens tankar och idéer. 
De visade att de var villiga att närma sig barnens perspektiv och tog sig tid att försöka förstå deras 
intentioner.   

6.3. Samtalets möjligheter 
Kommunikationen under samlingarna sker både genom gester och muntligt men jag har valt att inrikta 
mig på den muntliga kommunikationen. Under de observerade samlingarna uppstod olika former av 
samtal och precis som Rubinstein Reich (1996) skriver så kunde samtalets form och möjligheter 
förändras under en och samma samling.  

6.3.1. Det ledda samtalet 

Den samtalsform som förekom i alla samlingar i min studie var det ledda samtalet (Rubinstein Reich, 
1996) när pedagogen låter ordet gå runt till alla barn i samlingen och har en tydlig idé om vad de ska 
prata om. På några av samlingarna varade denna typ av samtal bara en kort stund (samling 1 och 3) 
medan samling 4 hade ett sådant samtal större delen av samlingen. I det ledda samtalet ställde 
pedagogen många gånger öppna frågor men barnens svar begränsades av ämnet som pedagogen hade 
valt. Som Fischer och Leicht Madsen (1997) skriver så kan även öppna frågor, om de är ledande, få till 
följd att barnens svar blir korta och det är väldigt sällan sådana frågor leder till längre samtal. 
Pedagogerna visade inget intresse av att ställa följdfrågor utan som dialogen från samling 4 visar så 
tystades barnen ner och frågan gick till nästa barn på tur. Utifrån Shiers modell (2001) befann sig 
pedagogerna på steg 2 under dessa tillfällen eftersom barnen fick möjlighet att prata och pedagogen 
gav, i viss mån barnen utrymme till att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Däremot fick barnens svar 
ingen större respons från pedagogerna utan samtalet gick vidare. Barnen blev alltså under denna typ av 
samtal delaktiga genom att de fick talutrymme men hade i stort sett inget inflytande över samtalet i 
övrigt. Shier (2001) skriver i sin artikel att bara för att pedagogen låter barnen prata och lyssnar på vad 
de säger betyder det inte att de är delaktiga eller har inflytande. Det är först när pedagogen visar att det 
som barnen säger är meningsfullt och utgår ifrån det som barnen verkligen har möjlighet till inflytande 
och är delaktiga i verksamheten.  
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6.3.2. Förhörsliknande samtal 

Samtalet under samling 2 dominerades av Robin som ledde samlingen. Samlingen hade ett inslag av 
matematik och Robin intog en förmedlande roll. Han ställde korta kontrollerande frågor till barnen och 
det fanns inget utrymme för längre samtal om barnens tankar och förståelse om staplarnas förhållande 
till varandra. Samtalet fick formen av ett förhör (Rubinstein Reich, 1996) med slutna frågor som 
pedagogen redan visste svaret på. Som Fischer och Leicht Madsen skriver så leder slutna frågor till 
korta svar från barnen och ger lite möjlighet för de vuxna att få ta del av barnens tankar och 
funderingar. Pedagogerna i samlingen gav uttryck för att de vuxna vet bättre och planerade och utförde 
samlingen med ett vuxenperspektiv. Enligt Bjervås (2003) kan en vuxenstyrd planering lätt få med sig 
att pedagogen intar en undervisande roll i samlingen, vilket det blev för Robin och pedagogerna under 
samling 2. Det mesta som ska hända är redan färdigtänkt och det är enligt Bjervås inte en situation 
som lockar fram barnens egna tankar och förmågor. Åberg (2005) skriver att pedagogernas barnsyn är 
också deras kunskapssyn och hur man ser på lärande och kunskap påverkar hur man bemöter barn. Om 
man ser på kunskap som något vi människor skapar i mötet och i samspel med miljö och varandras 
erfarenheter så blir det viktigt att göra barnen delaktiga och ge dem inflytande över lärandesituationen. 
En viktig del i samspelet mellan barn och vuxna är samtalet och samtalsformer som förhöret och det 
ledda samtalet blir då inte optimala för barns lärande eftersom det ger mindre möjlighet för barnen att 
påverka samtalet samt använda sina egna erfarenheter och tankar för att skapa förståelse. Olofsson 
(2010) skriver att dessa två samtalsformer kännetecknar förskolans samlingar och även mina resultat 
visar på att alla observerade samlingar hade inslag av framförallt det ledda samtalet.   

6.3.3. Det äkta samtalet 

I kontrast till de beskrivna samtalsformerna ovan, står samling 3 och tillfället när barnen och 
pedagogerna började prata om hur det knakar i ett knä. Samtalet började i något oväntat som hände 
just då och pedagogerna frångick sin planering och lät barnen uttrycka sina tankar. Samtalet blev vad 
Rubinstein Reich (1996) benämner ett äkta samtal. Pedagogerna ställde genuina följdfrågor till barnen 
vilket gjorde att barnens svar blev utförliga och samtalet fångade alla barnens uppmärksamhet. Ordet 
gick fritt i barngruppen och det fanns ingen uppenbar avsikt i vart samtalet skulle leda. Pedagogerna 
visade tydligt att de ville närma sig barnens perspektiv och att de såg barnen som kompetenta 
medmänniskor. Barnen var tydligt delaktiga i samtalet och hade också möjlighet att påverka samtalets 
innehåll. I Shiers modell (2001) befanns sig pedagogerna vid det här tillfället på steg 3 då de lyssnade 
på barnen, gav de möjlighet att uttrycka sig samt visade att det barnet sa betydde något och var 
intressant. Kim beskriver i intervjun hur det är just de här samtalen som är intressanta och att de 
genom att följa upp och visa intresse för barnens tankar har möjlighet att få ta del av erfarenheter som 
barnen kanske aldrig hade delat med sig av annars. Problemet som Kim och även Robin uttrycker är 
att det är svårt att avgöra när man ska stanna upp och när det är dags att gå vidare. Samtalet behöver 
inte vara intressant för alla barn och i tillfällen när man låter ordet gå fritt finns det en risk att det bara 
är några barn som kommer till tals. Flera gånger under samlingarna stoppades barn från att prata 
eftersom de redan hade sagt så mycket och det vara andra som också ville säga något. Enligt 
Rubinstein Reich (1996) är det vanligt att samtalets form ändras och just det faktum att alla barns ska 
få talutrymme gör att ett äkta samtal ofta går över i ett ledande samtal när de vuxna vill få med alla 
barn. Olofsson (2010) skriver att ett äkta samtal borde vara idealet så att alla barn får möjlighet att 
känna delaktighet genom att föra fram sina egna tankar och som pedagogen nyfiket tar del av. Tyvärr, 
skriver hon vidare, är det svårt att genomföra ett äkta samtal med en stor barngrupp. Enligt henne kan 
en av anledningarna till att samtalen i samlingar ofta har en karaktär av att vara förmedlande eller 
ledande, vara att det blir lättare för pedagogerna att få kontroll över samlingen. Mina resultat visar 
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också att det var i samlingarna med större barngrupp som samtalen blev mer styrda av pedagogerna 
med kontrollerande och ledande frågor.  

6.4. Bemötande av barnens initiativ 
Som jag har beskrivit tidigare är pedagogens bemötande av barnens tankar avgörande för hur 
samlingen utvecklas och barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. Precis som Shier (2001) 
skriver så räcker det inte med att de vuxna lyssnar på barnen för att de ska ha inflytande. Inflytande får 
barnen när de vuxna är villiga att beakta barnens åsikter och visar att de är meningsfulla. Även 
Johansson (2003) skriver att det finns en skillnad mellan att pedagogen tillåter barn att yttra sig och 
ger dem stöd i samtal, och att pedagogen betonar vikten av att barnen yttrar sig, har åsikter och 
framförallt ber om barnens åsikter. Resultaten i studien visar att barnen vid flera tillfällen tagit egna 
initiativ i samlingen och avgörande för vilken inverkan det fick på barnens delaktighet och inflytande 
var pedagogens reaktion på initiativen. Det har uppkommit situationer där pedagogerna har ignorerat 
initiativen, tillfällen då pedagogerna har bemött dem negativt genom att tysta ner samt tillfällen när 
pedagogerna har valt att ge ett positivt bemötande genom att uppmärksamma och utgå ifrån barnens 
initiativ.  

6.4.1. Vuxna vet bäst 

Odelfors (1998) skriver att barnen noterar de vuxnas handlingar och visar med sina sätt att svara hur 
de har tolkat kontakten och signalerna från den vuxne. Mot bakgrund av det blir det därför stor 
skillnad på hur barnet svarar och beter sig när pedagogen ger en positiv respons och visar att den är 
intresserad av det barnet säger eller när den vuxna ger ett kort svar och bara går vidare. Den vuxne har 
en stark position för barnets upplevelse av sig själv genom det sätt som man svarar på barnets 
kommunikation och vad man väljer att reagera på samt ignorera (Johansson, 2003). I exemplet med 
den första dialogen under samling 2 när en pojke säger till Robin att han tycker att han ska ha en grön 
legobit ger Robin korta svar och avslutar snabbt samtalet. Robin visar tydligt att han inte gör några 
försök till att närma sig barnets sätt att tänka. Samlingen behöver gå vidare och då finns det ingen 
möjlighet att stanna upp. En sådan reaktion från den vuxna kan fungera väldigt nedslående och pojken 
som gjorde kommentaren tog inga fler egna initiativ den samlingen. Som det står i läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) så ska barnen utveckla en förståelse för vad demokrati är och det kräver 
att de får möjlighet att uttrycka sin tankar och åsikter.  

6.4.2. Barn som medmänniskor  

Under de tillfällen i samlingarna när pedagogerna bemötte barnens egna initiativ på ett positivt sätt 
och visade en vilja att försöka förstå deras intentioner, var barnen mer aktiva och engagerade. Dessa 
situationer uppstod framförallt under samlingarna 1 och 3 och det märktes på barnen att de, som 
Odelfors (1998) menar, påverkades mycket av pedagogens reaktioner som både möjliggjorde och 
förhindrade barnens delaktighet och inflytande. Arnér (2009) skriver att de vuxna är förebilder för 
barnen och dennes förhållningssätt påverkar barnens förståelse för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle. Det är därför angeläget att barnen får ett reellt inflytande i den 
dagliga verksamheten i förskolan för kunna skapa en egen förståelse för vad ett demokratiskt 
förhållningssätt innebär.  

Pedagogernas skiljda bemötande av barns initiativ i studien grundar sig på vilken barnsyn de har och 
vilket perspektiv de väljer att inta. När pedagogen gör ett försöka att närma sig barnens perspektiv blir 
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de initiativ som barnen tar intressanta för pedagogen. Ett exempel på det är under samling 3 när de 
börjar prata om vem som ska dra lappen från tomten och barnen säger att Nalle ligger och sover. 
Pedagogen väljer att uppmärksamma barnets initiativ och låtsas att Nalle sover men att hon ändå 
lyckades fråga hur Nalle tycker att de skulle göra. På det här sättet har pedagogen fortfarande kontroll 
över situationen genom att hon väljer vem som ska få dra lappen istället men hon tar kontrollen genom 
att på ett positivt sätt bemöta barnens tankar och ta beslutet utifrån deras perspektiv så de känner att de 
har haft möjlighet att påverka. Som Emilson (2007) skriver så går det att ha en stark kontroll men som 
gynnar barnens möjlighet till inflytande.  

6.4.3. Barnens handlingar ses som irrationella 

Som jag nämnde tidigare fanns det tillfällen då pedagogerna bemötte barnens initiativ genom att tysta 
ner eller ignorera dem. Pedagogerna utgick då från ett vuxenperspektiv och visade inte med sitt 
handlande att de såg barnen som kompetenta individer vars handlingar och tankar är av relevans. 
Istället var det de vuxnas idéer och planering av samlingen som var viktigare. Under samling 2 
uppstod en situation som tydligt visar hur pedagogerna inte gjorde något som helst försök att närma 
sig barnets perspektiv och försöka förstå dennes intentioner. I samlingen reser sig en pojke upp och 
härmar de stora barnen genom att gå runt i ringen för att räkna alla i samlingen. Snabbt avbryts pojken 
genom att närmsta pedagog tar tag i pojken och sätter honom i knät. Pedagogen säger inget utan 
samlingen fortsätter som om inget hade hänt och det tolkar jag som att pedagogen anser att barnets 
handling är irrationell. Pedagogen utgår från synsättet att barn är irrationella (Johansson 2003) och 
försöker inte förstå barnets intentioner eller se det som viktigt att uppmuntra dem. Enligt Johansson 
(2003) är det vanligt att pedagoger utifrån ett sådant synsätt tolkar barnets agerande i negativa termer. 
När barnet gör något som inte är förväntat i situationen tolkas det som att det är utan någon egentlig 
avsikt eller för att utmana de vuxna. Hade pedagogen istället försökt att förstå pojkens handlande 
genom att inta ett annat perspektiv hade hon kanske lagt märke till att pojken räknade och härmade de 
äldre barnen. Med utgångspunkt i ett annat perspektiv och en mer samspelande atmosfär hade barnets 
agerande kunnat ses som ett tillfälle för lärande då pojken blir aktiv i skapandet av kunskap genom att 
härma andra barn och pedagogen blir då ett stöd i pojkens egen lärandeprocess (Johansson, 2003). 
Istället fick denna situation en kontrollerande atmosfär och pojken skulle lära sig att sitta still och inte 
störa samlingen.   

6.5. Barnens möjligheter att påverka 
Ett sätt för barnen att ha inflytande är möjligheten till att vara med och ta beslut. I läroplanen för 
förskolan (Skolverket 2010) står det att alla barn ska ha möjlighet att delta i olika former av 
beslutsfattande och ha ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll. I förskolan ska grunden läggas 
för att barnen ska förstå vad demokrati är och enligt Bjervås (2003) måste barnen därför få möjligheter 
att praktisera beslutsfattande, annars förblir de oerfarna. I studien beskriver både Robin och Kim barns 
möjligheter till inflytande, men tar då upp andra moment i verksamheten. De ger intryck av att inte ha 
funderat speciellt mycket på hur samlingen kan vara en situation som barnen har möjlighet att ha 
inflytande över vilket kan vara en anledning till att barnen inte hade möjlighet att delta i planeringen 
av samlingens utformning. Alla samlingar på förskolorna Maskrosen och Vitsippan hade en tydlig 
planering som från början byggde på ett vuxenperspektiv, alltså vad de vuxna tycker att samlingen bör 
innehålla. Barnen hade inte möjlighet att vara med och besluta i planeringen hur samlingens 
utformning och innehåll skulle vara, utan det var det vuxna som tillsammans gjorde det. Utifrån Shiers 
modell (2001) är förskolorna långt ifrån steg 3,4 och 5 i arbetet med att låta barnen ha inflytande i 
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beslut inför samlingen. Enligt Kim utgår de ifrån barnens intressen i planeringen av temasamlingar 
men de samlingarna som jag tog del av visade inte att barnen var involverade i beslutsprocessen.  

6.5.1. Val utifrån givna alternativ 

Även om barnen inte hade möjlighet att delta i beslutsprocessen innan samling så fanns det ändå 
tillfällen under samlingarna då barnen var med och fick ta beslut. Robin och Kim beskriver hur barnen 
har inflytande genom att de får välja aktivitet efter samlingen eller rösta under samlingen. I dessa fall 
är det de vuxna som har valt alternativen som barnen får välja mellan och Olofsson (2010) skriver att 
barns inflytande i samlingar ofta handlar just om att de får välja mellan givna alternativ och det är 
sällan som barn ges möjlighet till äkta inflytande. I Shiers modell (2001) för inflytande och delaktighet 
är barnen i de första stegen i modellen delaktiga genom att de får uttrycka sina åsikter och de vuxna 
väljer att lyssna på dem och beaktar deras åsikter men det är fortfarande de vuxna som har all makt i 
beslutsfattandet. Barnen har inget direkt tydligt inflytande och möjlighet att påverka beslut som tas. 
Emilson (2007) använder uttrycket sham democracy då hon upptäckte i sina undersökningar att barns 
möjligheter till inflytande i samlingen är begränsat och när de väl har inflytande handlar det om att ta 
beslut utifrån givna alternativ. Hon skriver att barnen manipuleras i beslutsfattande då de har möjlighet 
att göra sig hörda men det är pedagogerna som har makten och tar besluten. Resultaten från studien 
visar att de flesta tillfällen när barnen fick möjlighet att ta beslut så var det fortfarande de vuxna som 
hade all makt och barnen hade på så sätt begränsat med inflytande. Till exempel i samling 3 då barnen 
fick välja mellan tre aktiviteter efter samlingen och samling 1 i skogen då barnen fick rösta om de ville 
äta eller leka först.  

6.5.2. Reellt inflytande 

Men det uppstod också situationer i två av samlingarna där de vuxna valde att samspela med barnen 
och lämna över en del av makten att ta beslut. I slutet av samling 4 är det flera barn som uttrycker en 
vilja att få vara kvar inne när de andra ska gå ut. Det hela slutar med att en pedagog stannar inne med 
de barnen som vill och går ut lite senare istället. Barnen har i den här situationen ett reellt inflytande 
då det är de själva som kommer på förslaget och får möjlighet att bestämma. Pedagogerna visar att de 
är beredda att lämna över makten i beslutet till barnen, även om de är med och diskuterar fram 
förslaget och tar det avgörande beslutet. Kim som tar beslutet, berättar i intervjun att vuxna ofta har en 
tendens att snabbt säga nej men att det ofta går att tillmötesgå barnen. I den här situationen befinner 
sig pedagogerna på steg 4 i Shiers (2001) modell för delaktighet och inflytande. Pedagogerna lyssnar 
och uppmärksammar barnens förslag samt utgår från det i beslutsfattandet. De vuxna tar det sista 
beslutet men det är tydligt för alla att det är utifrån barnens förslag. Under samlingen 1 i skogen fick 
barnen många möjligheter att delta i beslutsfattandet men det var först i andra exemplet när de ska 
välja lekar som barnen både får möjlighet till riktigt inflytande och upp på de högre nivåerna i Shiers 
modell (2001). Barnen kommer med egna förslag på vad de ska välja mellan och hur detta ska gå till. 
Ett barn kommer med förslaget att de ska rösta och pedagogen lämnar över makten över 
beslutsprocessen och låter barnet ta ansvar för det.   
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7. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter till inflytande och delaktighet barnen hade i 
samlingen på två förskolor. Frågeställningar var 

- Vilket inflytande har barnen över samlingens olika moment och utformning?  

- Hur påverkar samlingens struktur barnens möjlighet till inflytande och delaktighet? 

- Hur bemöter pedagogen barnens egna initiativ i samlingen? 

- Hur deltar barnen i samtalen under samlingen och hur påverkar det deras inflytande? 

Jag var intresserad av att undersöka hur samlingens utformning och pedagogernas förhållningssätt och 
bemötande av barnen påverkar deras möjligheter till inflytande och delaktighet. Jag ville se hur en 
pedagogisk situation som finns som ett dagligt inslag på i stort sett alla förskolor lever upp till det som 
står i förskolans läroplan om barnens rätt till inflytande i verksamheten. Min undersökning är 
kvalitativ och jag har aldrig försökt att få fram en generell bild av hur samlingar på svenska förskolor 
genomförs. Studien ska istället ses som en beskrivning av hur olika faktorer kan möjliggöra alternativt 
begränsa barns inflytande och delaktighet i samlingen.  

7.1. Resultatdiskussion 
Resultaten från undersökningen visar att det både fanns likheter och skillnader i samlingarnas struktur 
och utformning. Likheterna mellan samlingarna syntes framförallt i planeringen då det i alla samlingar 
i studien var pedagogerna som styrde val av innehåll. De hade en tydlig planering av samlingens olika 
moment och det var inget som barnen kunde påverka. Framförallt de tre samlingarna som 
genomfördes inomhus hade många likheter i sin planering. De genomfördes samma tid varje dag med 
återkommande moment. Jag upplevde precis som Olofsson (2010) att samlingarna påverkas av gamla 
traditioner och även om samlingarna genomfördes på olika sätt med olika inslag, innehöll de alltid 
moment som upprop, sånger/ramsor och information av olika slag. Med en tydlig planering och olika 
moment som samlingen ska innehålla finns det en risk att barnen endast blir delaktiga genom att delta 
i de redan bestämda momenten i samlingen. Resultaten från undersökningen visar att när pedagogerna 
förlitade sig för mycket på sin planering och fokuserade på att genomföra den blev det svårt för barnen 
att påverka samlingen. Både samling 2 och 4 visar hur pedagogerna begränsar barnens inflytande och 
delaktighet genom att de fokuserar för mycket på samlingens genomförande och inte stannar upp och 
försöker förstå barnens tankar och idéer när de uttrycker dem. I dessa samlingar hade barnen begränsat 
med inflytande och deras deltagande skedde på de vuxnas villkor. Barnen blev delaktiga genom att 
svara på pedagogernas frågor men det blev ofta korta svar och barnen hade ingen möjlighet att påverka 
vad de skulle prata om. Man kan då ifrågasätta hur meningsfulla dessa samlingar var för barnen. 
Åberg (2005) skriver att det var först när barnen på hennes förskola fick möjlighet att påverka 
innehållet i samlingarna som dessa blev meningsfulla för dem. Innan var det ofta barn som tröttnade i 
samlingarna och ibland även uttryckte att det var tråkigt. Under samlingarna på Vitsippan och 
Maskrosen uppfattade jag aldrig att något barn ville lämna samlingen men flera barn tappade 
uppmärksamheten under samlingarna när pedagogerna tydligt var fast i sin planering. Barnen verkade 
tycka att det var kul när de fick svara eller göra saker men det var så korta sekvenser av samlingen och 
för några barn blev det sen svårt att bibehålla fokus genom hela samlingen. Samling 2 var även den 
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samling som hade ett uttalat syfte att vara en lärandesituation. Barnens få möjligheter till delaktighet 
och inflytande kan då ses som problematiskt om man, som läroplanen betonar, ser på lärande som 
något som sker i mötet och samspelet mellan människor och miljö (Skolverket 2010). När barnen inte 
fick möjlighet att bidra med sina tankar och erfarenheter utan istället blev vad som kan liknas vid 
statister, sker inget nämnvärt lärande. Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv är kunskap något som 
vi konstruerar och då blir en förmedlingspedagogik av liknande slag inget som främjar barns lärande 
och kunskapsutveckling. 

Men en tydligt planerad samling behövde inte innebära att barnen inte fick möjlighet att påverka och 
bidra med sina egna tankar. Det fanns tillfällen då barnen fick inflytande och blev delaktiga under 
samlingarna och avgörande var att pedagogerna då var beredda att frångå sin planering, bjöd in barnen 
i samtalen samt uppmärksammade deras egna initiativ. Som Emilson (2007) beskriver det så är inte 
kontrollen i sig som är ett hinder utan det är sättet på vilken kontrollen uppehålls. En planering är ett 
stöd för pedagogerna och viktig för att genomföra en bra samling och det är pedagogens ansvar att ha 
kontroll över samlingen. Jag upplevde att pedagogerna hade tydlig kontroll i alla samlingar men på 
olika sätt. När kontrollen innebar att pedagogerna tydligt bestämde över innehåll och 
kommunikationen i samlingen begränsades barnens möjlighet till inflytande och delaktighet. Det 
visade sig att det inte räcker med att de vuxna lyssnar på barnen för att de ska ha inflytande. Inflytande 
får barnen när de vuxna är villiga att beakta barnens åsikter och visar att de är meningsfulla (Shier 
2001). De tillfällen i undersökningen när pedagogerna istället på ett positivt sätt besvarade barnens 
initiativ samt tog sig tid att försöka förstå deras tankar och intentioner, så hade barnen mer inflytande 
och blev delaktiga på ett helt annat sätt. Under samlingarna uppstod några situationer då pedagogerna 
valde att möta barnen och fokusera på det som hände ”här och nu”.  Det märktes då på både barn och 
vuxna att det de gjorde blev meningsfullt och samlingen blev då något mer än bara moment som skulle 
genomföras. 

Samtalets utformning i samlingarna skiljde sig ganska mycket åt men det var framförallt det ledda 
samtalet där pedagogen hade mycket kontroll över både innehåll och vem som fick prata som 
dominerade. Barnens svar blev då korta och pedagogerna var ofta snabba med att ta samtalet vidare 
utan att ställa följdfrågor. Som jag nämnde tidigare hade barnen under dessa tillfällen inget större 
inflytande eftersom deras egna tankar inte verkade betyda speciellt mycket för pedagogerna och även 
om det kom en följdfråga gick samtalet vidare till nästa barn så fort den hade besvarats. Frågorna som 
pedagogerna ställde påverkade också eftersom de oftast var ledande och bara gav utrymme för korta 
svar. Liksom Emilson (2007) beskriver i sin studie, var det istället när pedagogerna öppnade upp för 
ett äkta samtal genom att ge barnen tid och utrymme att beskriva sina tankar, som barnen hade störst 
inflytande och blev delaktiga. Jag såg då att pedagogerna fortfarande hade en kontroll över samtalet 
men istället lyssnade på det barnen sa, ställde följdfrågor och bidrog ibland även med sina egna 
erfarenheter. Pedagogerna visade tydligt att de var intresserade av att närma sig barnens perspektiv 
vilket gjorde att barnen delade med sig av egna erfarenheter och samtalet fick ett helt annat djup en 
tidigare.  Problemet som då uppstår var något som båda pedagogerna lyfte i sina intervjuer. De 
menade att risken finns att några barn tar det mesta av talutrymmet och att det ibland blir för långa 
samlingar om man aldrig stoppar och styr samtalet. Jag menar därför att det är viktigt att komma ihåg, 
precis som flera av forskarna skriver (Emilson, 2007; Bjervås, 2003, Johansson, 2003 & Olofsson, 
2010) att ett demokratiskt förhållningssätt inte innebär ett svagt ledarskap. För att alla barn ska kunna 
ha inflytande och få möjlighet att delta i samlingen krävs det att de vuxna är närvarande och leder 
samlingen men på ett sätt som stödjer barnen att ta egna initiativ. Det går inte att stanna kvar och prata 
om alla tankar och funderingar som barnen har, men det går att uppmärksamma dem och visa att man 
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har sett eller hört vad barnet har att säga även om man väljer att gå vidare i samlingen. I de 
samlingarna i studien som hade inslag av äkta samtal växlade också pedagogerna efter ett tag till ett 
mer ledande samtal och styrde med frågor vilka barn som fick ordet så att alla som ville hade 
möjlighet att säga något. Det är kanske som Olofsson (2010) skriver omöjligt att ha ett äkta samtal i en 
samling med över 10 barn om talutrymmet inte bara ska upptas av dem som syns och hörs mest. För 
att alla barn ska bli delaktiga och ha inflytande i samlingen är kanske de ledande samtalen viktiga 
också. Hur som helst anser jag att studiens resultat visar att det är av största vikt för barnens möjlighet 
till inflytande i samlingen att pedagogen under samlingen och i samtal som har en mer ledande 
karaktär, ändå försöker närma sig barnens synsätt och ge positiv respons till det barnet säger. Ett äkta 
samtal genom en hel samling med en stor barngrupp behöver inte vara genomförbart men att aldrig 
försöka ha det är enligt mig inte heller ett alternativ. Resultaten från studien visar att det är fullt 
möjligt att växla mellan olika samtalsformer under en samling och bjuda in barnen mer i samlingen 
om pedagogen är villig att lyssna och leda samlingen med en positiv och nyfiken utgångspunkt.  

Barnens inflytande i samlingen handlade både om hur pedagogerna bemötte barnens egna initiativ och 
bjöd in dem i samtalen samt på vilket sätt barnen var delaktiga i beslutsfattande processer. Tyvärr 
visade studiens resultat att de flesta beslut som barnen fick ta, bestod i val utifrån redan förutbestämda 
alternativ. Barnen hade då inte speciellt mycket inflytande utan det var pedagogerna som hade makten. 
Eftersom verksamheten i förskolan ska vila på demokratisk grund och barnen ska få möjlighet att 
påverka sin verksamhet anser jag att barnen borde ha fler möjligheter att ta egna beslut. Som Shier 
(2010) skriver så ökar barnens självkänsla, empati och ansvarstagande när de får möjlighet att ha 
inflytande genom att involveras i och ha ansvar över beslutsfattande (steg 4 och 5 i modellen). En av 
pedagogerna uttryckte under intervjun att pedagoger ofta är snabba på att säga nej och att det kan vara 
svårt att för de vuxna att lämna ifrån sig makten. I två av samlingarna gavs ändå barnen möjlighet att 
ha reellt inflytande i beslutsfattande och en del av makten lämnades över till barnen. Det visar enligt 
mig att det är genomförbart och att barnen är kapabla att ta ansvar, bara de vuxna är villiga att skapa 
möjligheter för det.  

Under arbetet med studien har det blivit tydligt för mig att barns möjlighet till inflytande och 
delaktighet i samlingen inte är självklart utan något som pedagogerna måste uppmärksamma och 
anstränga sig för att skapa förutsättningar för. Båda pedagogerna som har intervjuats i studien 
beskriver tydligt hur de ser på barn som medmänniskor och att det är viktigt att barnen får inflytande 
och är delaktiga i verksamheten. Ändå visar resultatet från observationerna att pedagogernas agerande 
under några av samlingarna mer kan liknas vid barnsynen att vuxna vet bättre. Som både Lenz 
Taguchi (2005) och Johansson (2003) skriver så kan pedagogernas sätt att förhålla sig till en situation 
eller aktivitet skilja sig i tanke och i utförande och de förutsättningar som situationen bjuder påverkar 
pedagogens agerande. I all pedagogisk verksamhet finns det traditioner och meningsgivande diskurser 
som ibland är starka och som det kan vara svårt att upptäcka och utmana. Teorier, erfarenheter och 
kunskaper om barn och lärande påverkar pedagogernas handlande och i förlängningen även barnens 
möjligheter i verksamheten. Robin beskrev i sin intervju hur de andra pedagogernas förhållningssätt 
påverkade honom och att det är svårt att förändra en situation när inte alla ”är med på tåget”. Även 
barngruppens storlek kom upp som en bidragande faktor till att samlingarna blev mer formella och 
resultaten från undersökningen visar att samlingarna där barngruppen var större blev även barnens 
möjlighet till inflytande och delaktighet mindre. Pedagogerna uttryckte att de i dessa situationer var 
stressade och precis som Johansson (2003) skriver så riskerar stress framkalla en instabil - eller 
kontrollerade atmosfär och samlingen blir formell. Min uppfattning av dessa samlingar var att 
pedagogerna inte hade samma positiva utstrålning som annars och det viktigaste för pedagogerna var 
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att följa sin planering för att ta sig igenom samlingen. I intervjuerna efteråt visade både Kim och 
Robin med kroppsspråk och kommentarer att de inte var nöjda med dessa samlingar och det var tydligt 
i intervjun med Robin att han upplevde samlingen i skogen då barnen hade större inflytande, mycket 
mer positivt än efterföljande samling. Jag tolkar det som att båda pedagogerna gärna vill få barnen mer 
delaktiga och ge dem möjligheter till inflytande. Ibland går det bättre och ibland lite sämre men det är 
tydligt att viljan finns där och det tror jag är nyckeln till att lyckas. Som Emilson (2007) skriver så är 
det pedagogens inställning som är helt avgörande för bemötandet av barnen. Utifrån ett 
konstruktionistiskt perspektiv är det förutsättningarna och möjligheterna som kontexten bjuder som 
påverkar barnets möjligheter att agera och pedagogernas barnsyn och kunskapssyn påverkar barns 
möjligheter till inflytande och delaktighet. För att göra förändringar i verksamheten så den kan leva 
upp till den teori och syn på lärande som pedagogerna vill genomföra måste de analysera sitt eget 
handlande. Det krävs att pedagogerna diskuterar med varandra vilken sorts samling de vill ha och 
uppmärksammar vad det krävs av dem i verksamheten för att skapa förutsättningar för det.  

7.2. Metoddiskussion 
Studien genomfördes på två förskolor i en förort till Stockholm. Jag valde att använda mig av både 
observationer och intervjuer för att få en så tydlig bild av samlingssituationen som möjligt. 
Observationerna blev ett sätt för mig att få möjlighet att se hur pedagogerna agerade i samlingen och 
vilka möjligheter till inflytande och delaktighet barnen hade. Som Repstad (2007) skriver så kan aldrig 
en intervju ge direkt tillträde till det samspel som sker i en situation och jag insåg att det fanns en stor 
risk att bara intervjuer i studien skulle ge mig information om hur pedagogerna ville att samlingen 
skulle vara, till skillnad från hur den egentligen är. Observationerna följdes upp med intervjuer 
eftersom jag var intresserad av pedagogernas förhållningssätt och syn på barn. Det var också ett stöd i 
mina egna tolkningar av resultaten när jag fick möjlighet att under intervjuerna närma mig 
pedagogernas perspektiv och upplevelse av samlingarna (Bjorndal, 2005; Repstad, 2007).  

Ett problem som uppstod under intervjuerna var att pedagogerna hade svårt att komma ihåg de första 
samlingarna som observerades eftersom jag valde att göra intervjuerna efter att båda observationerna 
var genomförda. Intervjun med Kim fick skjutas upp på grund av sjukdom och personalbrist i 
verksamheten, vilket gjorde att den genomfördes en vecka efter sista observationen. Det var då svårt 
för Kim att komma ihåg hur hon upplevde samlingarna och det kan ha påverkat hennes svar. 
Anledningen till att jag valde att vänta med intervjuerna tills efter båda observationerna var 
genomförda var att jag inte ville riskera att avslöja exakt vad det var jag observerade. Jag ansåg att det 
fanns en risk att jag kunde påverka pedagogernas agerande under samlingen och för att undvika det 
valde jag att delge så lite information som möjligt (Bjorndal, 2005; Repstad 2007). Detta var också en 
bidragande orsak till att jag valde att bara ha en intervju på varje förskola, och inte intervjuer efter 
varje observation. Något som jag nu i efterhand kan sakna i studien är att jag borde ha intervjuat en till 
pedagog på varje förskola för att även få deras syn på samlingen och barnens inflytande och 
delaktighet. Det hade blivit intressant att jämföra pedagogernas förhållningssätt och tolkningar av 
situationerna, speciellt på förskolan Maskrosen där Robin uttryckte hur pedagogernas olika 
förhållningssätt påverkade verksamheten.    

Trots några förbättringsförslag anser jag att jag genom mina observationer och intervjuer har 
undersökt det som jag hade tänkt studera och att det finns en röd tråd mellan mitt syfte, 
frågeställningar, resultat och analys. Jag har gjort en kvalitativ studie och har inte haft som syfte att 
mina resultat ska ge en generell bild av hur samlingar på förskolor genomförs. Istället kan studien ses 
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som en beskrivning av hur olika faktorer kan möjliggöra alternativt begränsa barns inflytande och 
delaktighet i samlingen och förhoppningsvis fungera som ett stöd när pedagoger vill analysera sin 
egen verksamhet. Eftersom forskarens tolkningar alltid styr det insamlade materialet (Davidson & 
Patel, 2011; Repstad, 2007) valde jag att i resultatavsnittet redovisa resultaten från mina observationer 
skiljt från analysen. Min förhoppning är att det ska ge läsaren möjlighet att bilda sin egen uppfattning 
av studiens resultat, fritt från mina tolkningar och värderingar.  

7.3. Förslag till fortsatt forskning 
Arbetet med studien har gett mig en djupare förståelse för hur jag i min kommande yrkesroll kan 
skapa möjligheter för barnen att få inflytande i samlingen och på det sättet göra dem mer delaktiga. 
Jag har tagit del av forskningsavhandlingar och teorier som ger mig en bredare kunskap om villkoren 
för barns inflytande och jag hoppas att mina läsare tycker att studien är intressant och vill fördjupa sig 
i ämnet. Jag har med min studie bara berört en liten del av det som händer i samlingarna och det finns 
mycket att forska vidare om. Jag har till exempel i studien inte problematiserat barnens skiftande ålder 
i förhållande till delaktighet och inflytande. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att undersöka 
skillnaderna mellan flickor och pojkars förutsättningar till inflytande och delaktighet i samlingarna. 
Vilka har mest talutrymme och finns det någon skillnad i bemötandet av flickor och pojkars egna 
initiativ? 

8. Slutsats 
Studie visar att barnens möjligheter till inflytande och delaktighet står i stark beroendeställning till 
pedagogernas förhållningssätt och vilja att närma sig ett barns perspektiv. Samlingarna i studien visade 
på olika tillfällen när barnen var mer eller mindre delaktiga och hade möjlighet att påverka. Alla 
samlingar hade en tydlig planering som pedagogerna följde men vad som skiljde sig åt mellan 
samlingarna var pedagogernas vilja att bjuda in barnen och frångå sin planering genom att bemöta 
barnens egna initiativ på ett positivt sätt. Det var när pedagogerna hade kontroll över samlingen genom 
att lyssna på barnen och bjuda in i samtal genom att ställa nyfikna följdfrågor, som samtalen 
utvecklades och barnen fick inflytande och möjlighet att påverka innehållet i samlingen. Barnen fick 
då inflytande genom att deras tankar, idéer och erfarenheter beaktades och förde samtalet framåt. 
Tyvärr skedde detta inte under alla samlingar och det uppstod tillfällen då den färdiga planeringen för 
samlingen fick styra allt för mycket. Istället för att fånga barnens tankar och försöka förstå deras 
intentioner valde pedagogerna att fortsätta med de förutbestämda momenten i samlingen. Pedagogerna 
hade en strak kontroll över samlingen genom att bestämma vem som fick prata och om vad de skulle 
prata om vilket begränsade barnens möjlighet till inflytande och delaktighet. Studien visar även att det 
finns förbättringsmöjligheter vad gäller barnens inflytande i beslutsprocesser. Som en av pedagogerna 
uttryckte det så finns det ofta möjlighet att säga ja, men man väljer att säga nej. Barnen är kapabla att 
ta egna beslut och för att barnen ska förstå vad ett demokratiskt fröhållningssätt innebär behöver de 
också få tillfällen att påverka sin verksamhet. Resultaten från samlingarna visar att det är möjligt att 
låta barnen få inflytande och ta beslut men det handlar om pedagogernas vilja att dela med sig av 
makten.  
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Bilaga 1. 
 
 
Intervjufrågor: 
 
Allmänna: 
 

• Vad förknippar du med begreppet samling? 

• Hur ser du samlingen som en lärandesituation? 

• Har ni olika typer av samlingar? 

• Vad innebär delaktighet för dig? 

• Vad innebär inflytande för dig? 

• Hur bestäms innehållet i samlingen? På vilket sätt anser du att barnen har inflytande i valet av 

innehåll i samlingen? 

• Hur har du/ni arbetat aktivt för att ge barnen mer inflytande i samlingen? 

 

Specifika (Handlade om de observerade samlingarna): 

• Vad var ditt syfte med samlingen?  

• Hur bestämde du/ni innehållet och vilka möjligheter fanns det för barnen att påverka? 

• Hur upplevde du barnens delaktighet? 

• Hur upplevde du barnens inflytande? 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2. 
 

 
Brev till förskolorna: 
 
 
Hej! 
 
Jag läser min sista termin i utbildningen och skriver nu min C-uppsats.  
Syftet med uppsatsen är att göra en kvalitativ studie av samlingssituationen i förskolan.  
 
I min undersökning kommer jag observera samlingen på två olika förskolor samt intervjua en 
pedagog/förskola. Observationerna dokumenterar jag genom anteckningar utifrån ett 
observationsschema och genom ljudinspelning.  
 
OBS!  
Ljudinspelningen är bara till för mig själv som ett hjälpmedel för att underlätta i 
transkriberingsprocessen och jag raderar alla ljudfiler efteråt. Ljudinspelningen sker bara med ert 
godkännande och ni har alltid rätt att be mig stänga av. 
Ni har även rätt att under studien närsomhelst avbryta er medverkan.  
Självklart är både ni och förskolan anonyma i studien.  
 
Nu undrar jag om ni är intresserade av att ställa upp och delta i studien? Jag behöver observera två 
samlingar, helst med samma pedagog som håller i samlingen. Efter att båda observationerna är 
genomförda avslutas min undersökning med en intervju tillsammans med pedagogen.  
 
Jag ska försöka uppta så lite av er tid som möjligt för jag vet att ni har mycket att göra i verksamheten. 
Själva observationerna sker i barngrupp och intervjun tar inte mer än 30-40 minuter. Jag är flexibel 
och kan komma och göra observationerna och intervjun när det passar er. Min förhoppning är att 
kunna genomföra observationer och intervjuer v.48 och 49.  
 
Tyvärr kan jag inte beskriva mer ingående vad syftet och mina frågeställningar är eftersom jag då 
riskerar att påverka det jag ska observera. Jag säker på att det här kan bli intressant och lärorikt för alla 
som deltar så jag hoppas att ni gärna vill vara med. Jag behöver er hjälp.  
 
 
Hör av er till mig för mer information på mail eller telefon: 
tove@zeising.se     
0737-77 10 91 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Tove Zeising, 
Student på Lärarutbildningen, Stockholms Universitet 
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