
 

 

 

Självständigt arbete i 

förskollärarutbildningen  

Barns delaktighet och 

inflytande under samlingar i 

förskolan 

 
En kvalitativ studie ur förskollärares perspektiv 
 

Författare: Maria Samuelsson och 

Zlata Omerovic 

Handledare: Yvonne Berneke 

Examinator: Sofie Walter 

Termin: Ht 2016 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2Fl01E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Syftet med studien är att belysa förskollärares upplevelser och tankar om barns 

delaktighet och inflytande under samlingar i förskolan. För att få svar på syftet 

formulerades två frågeställningar: Vad uppfattar förskollärare som utmanande i arbetet 

med barns inflytande och delaktighet under samlingar? Vad upplever förskollärare har 

betydelse för att barns delaktighet och inflytande ska kunna möjliggöras under 

samlingar? Utifrån studiens frågeställningar skapades tolv intervjufrågor som ställdes 

till åtta förskollärare under varsin intervju. Undersökningsinstrument som användes var 

semistrukturerad intervju vilket gjorde det möjligt för förskollärarna att berätta fritt. 

Studien var kvalitativ med en fenomenologisk ansats som grund då studien byggde på 

tankar och upplevelser. Förskollärarnas svar från intervjuerna analyserades och 

kategoriserades. I den genomförda studien framkom att förskollärarna upplever att det 

finns utmaningar med att ge barn delaktighet och inflytande, där exempelvis samlingars 

utformning och demokrati har stor inverkan. I studien framgick även att förskollärarnas 

förhållningssätt och erfarenheter av att ha arbetat med barns delaktighet och inflytande 

under samlingar är betydelsefulla faktorer, som kan möjliggöra barns delaktighet och 

inflytande. En slutsats som kan dras är att förskollärare ständigt behöver reflektera över 

samlingars utformning, förhållningssättet och erfarenheterna för att få en förståelse för 

hur de återspeglas under samlingar. Det är av vikt eftersom förskollärare lägger grunden 

för barns delaktighet, inflytande och demokrati i förskolan.  

 

English title: Children’s participation and influence during circle time in preschool – A 

qualitative study from preschool teacher’s perspective  

 

Nyckelord 
Förskola, delaktighet, inflytande, samling, pragmatism, Dewey  
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1 Inledning 
Syftet med studien är att belysa förskollärares upplevelser och tankar om barns 

delaktighet och inflytande under samlingar i förskolan. Att låta barn vara en del av 

samlingar och bestämma över sin tillvaro i förskolan kan göra att verksamheten blir till 

för alla. Rubinstein Reich (1996) menar att samlingar i förskolan ofta har en liknande 

struktur och regelbundenhet, vilket kan leda till att barns samhörighet med varandra 

stärks, men även att barn utvecklar sin egen personlighet. I förskollärarprogrammet har 

vi genom litteratur, föreläsningar och verksamhetsförlagda utbildningar lärt oss att det 

är betydelsefullt för barns utveckling att barn är delaktiga och involveras i beslut som 

tas i deras vardag.  

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonas vikten av att som förskollärare ge 

barn möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Emilson (2008) 

uttrycker att både inflytande och delaktighet rör sig om att individer ska få vara med och 

influera med sina egna beslut. Vi upplever att barns delaktighet och inflytande kan 

variera beroende på vilka förutsättningar som finns och ges under samlingar i förskolan. 

Bengts (2013) för fram i sin debattartikel att barn ska få tillfällen att uttrycka sig fritt, få 

sina röster hörda samt att de själva och tillsammans med andra ska få delta och styra 

aktiviteter.  

 

Rubinstein Reich (1993) poängterar att undersökningar av samlingar kan leda till en 

förståelse för hur sådana genomförs i förskoleverksamheten. Utifrån tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar upplever vi att samlingar är tillfällen som kan 

genomföras olika. Barns möjlighet till delaktighet och inflytande kan variera beroende 

på förskollärares syfte med samlingar. Samlingar utgör en värdefull del av barns vardag 

på förskolan och det är därmed betydelsefullt att studera vad som inträffar under 

samlingar (Rubinstein Reich, 1993). En anledning till val av ämnesområde är att det inte 

förekommer rikligt med tidigare forskning som beskriver förskollärares erfarenheter om 

hur delaktighet och inflytande kan möjliggöras och begränsas under samlingar. Vi anser 

därmed att det är ett intressant område som kan belysa förskollärares tankar om barns 

delaktighet och inflytande under samlingar i förskolan.  
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2 Bakgrund  
Bakgrundskapitlet inleds med litteratur och tidigare forskning om samlingar samt barns 

delaktighet och inflytande i förskolan. Därpå lyfts teorianknytning fram med koppling 

till studiens syfte och frågeställningar.  

 

2.1 Samlingar i förskolan 
Samlingar är värdefulla moment i förskolan, även om det bara handlar om ett eller två 

tillfällen under en dag (Forsberg Ahlcrona, 2014). Rubinstein Reich (1996) för fram en 

liknande åsikt, att samlingar är en väsentlig del i förskolan trots att sådana inte pågår 

under en lång tidsperiod. Samlingar kan stimulera barns ömsesidighet, sociala 

färdigheter och bidra till en utvecklad förmåga av acceptans i barngruppen (Rubinstein 

Reich, 1993). Samlingar är tillfällen där samhörighet kan utvecklas och barn får 

möjlighet att själva ta plats och bli lyssnade på (Rubinstein Reich, 1993). Rubinstein 

Reich (1996) beskriver att samlingar har ett innehåll som är återkommande, vilket kan 

innebära att barn får en känsla av igenkänning och regelbundenhet. Bjervås (2003) 

poängterar att det kan hända att förskollärare fokuserar på att undervisa, eftersom tiden 

för samlingar är begränsad och det är mycket som ska hinnas med. Det kan medverka 

till att barn inte alltid får vara delaktiga och ha inflytande över samlingars innehåll 

eftersom sådana i vissa fall redan är färdigplanerade (Bjervås, 2003).  

 

Eide, Os och Pramling Samuelssons (2012) studie visar att samlingar är vuxenstyrda, 

men att förskollärare ska ge plats åt barns delaktighet och inflytande. Förskollärare 

behöver använda sitt ledarskap för att utforma samlingar utifrån barns förutsättningar 

och intresse (Olofsson, 2010; Söderberg Deivert, 2016). Det innebär att förskollärare 

vid vissa tillfällen måste frångå sin planering för att uppmärksamma barns intresse 

(Olofsson, 2010). Barn upplever samlingar som meningsfulla när det skapas möjlighet 

för deras delaktighet och inflytande (Söderberg Deivert, 2016). Trots att barn upplevs ha 

en begränsad möjlighet till inflytande kan det leda till att barn utvecklar gemenskap med 

varandra (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012). Samlingar är meningsfulla för barn 

eftersom de får vistas i ett socialt sammanhang tillsammans med andra (Rubinstein 

Reich, 1993). Arnér och Tellgren (2006) tar upp att en förutsättning för barns utveckling 

är att de får samverka med andra individer. När vuxna samverkar med barn ska de visa 

respekt för vad barn uttrycker under olika sammanhang (Arnér & Tellgren, 2006). 

Johannesen och Sandvik (2009) belyser att när barns tankar kommer fram i förskolan 

ska förskollärare vara lyhörda för vad barn uttrycker verbalt och icke verbalt. 

 

2.2 Barns involvering under samlingar 
Det krävs att förskollärare är närvarande för att barn ska få möjlighet att involveras och 

utvecklas (Biteus & Engholm, 2016). Barns involvering i samlingar medför att barn 

stärker sin identitet och självkänsla (Rubinstein Reich, 1996). Odelfors (1998) betonar 

att förskollärare ger barn olika möjligheter att påverka och det är situationsbundet, 

vilket innebär att barn under samlingar får mer eller mindre inflytande. Rubinstein 

Reich (1996) beskriver att barn i samlingar inte får lika stort enskilt talutrymme, 

eftersom förskollärares uppmärksamhet till barn kan variera. Olofsson (2010) lyfter 

fram svårigheten med att alla barn får ett eget talutrymme under samlingar och det kan 

påverka barns gemenskap och delaktighet. Barn ska tillåtas utöva ledarskap för att 

stärka sin självkänsla och när samlingar leds av barn kan deras möjlighet att få 

talutrymme uppmuntras. När barn leder samlingar är en förskollärares huvudansvar att 

se till att alla barn blir sedda och delaktiga, genom att vara tillgänglig och hjälpa barnen 

(Olofsson, 2010). 
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Odelfors (1998) poängterar att samlingars form, innehåll och förskollärares bemötande 

kan påverka barns inflytande och avgöra om barn får komma till tals i samlingar. Det är 

vanligt att förskollärare bestämmer över innehåll och hur samlingar formas i förskolan 

(Odelfors, 1998). Det framkommer i Emilsons (2007) studie att barns inflytande under 

samlingar är reducerat och när barn får möjlighet att influera beslut som tas sker det 

oftast utifrån alternativ som förskollärare lagt fram. Förskollärare bör istället sträva efter 

en kommunikation som är jämlik där barn och förskollärare får delat talutrymme och 

inflytande under samlingar (Emilson, 2007). En väsentlig innebörd av barns inflytande i 

förskolan är att barn ska uppfatta att de själva får vara med och påverka sin vardag och 

att deras åsikter är väsentliga för andra (Westlund, 2010). Det finns två olika sorters 

inflytande, där det ena rör sig om att barn får välja utifrån förutbestämda val och det 

andra är att barn får göra fria val. Det är en markant skillnad på dessa och som 

förskollärare är det väsentligt att ge barn fria val, där de får uppleva att deras åsikt är 

betydande (Westlund, 2010).  

 

2.3 Inflytande och delaktighet i förskolan  
Arnérs (2006) studie visar att barns inflytande och delaktighet är beroende av vilken 

inställning och vilka lärdomar en förskollärare besitter. Förskollärare har en betydande 

roll för vad barn lär och tar till sig (Rantala, 2016). Förskollärare vägleder barn och det 

krävs att de är medvetna om att de styr vilken riktning barns lärande ska ta (Rantala, 

2016). Förskollärare behöver avväga när barn ska ges vägledning och när barn ska få 

utforska på egen hand under samlingar (Söderberg Deivert, 2016). Erfarenheter 

underlättar förskollärares avvägning och att ha olika erfarenheter medverkar till att 

förskollärare kan avväga vad som är rätt att göra i varje unik situation (Söderberg 

Deivert, 2016).  

 

Alla barn har rättigheter till inflytande och delaktighet och det är väsentligt att barn och 

vuxna reflekterar över begreppens innebörd för att kunna tillämpa dem i förskolan 

(Arnér & Tellgren 2006). För att göra det möjligt för barn att influera på tiden som de är 

på förskolan, behöver förskollärare vara lyhörda för vad barn uttrycker och berättar 

(Johannesen & Sandvik, 2009). Barns delaktighet är när barn får komma till tals och 

känna att deras kunskaper samt erfarenheter är värdefulla (Smith, 2000). Biteus och 

Engholm (2016) poängterar att kunskaper som barn får uppleva befäster sig mer 

ingående än de som barn endast får höra. Bengtsson och Bladini (2012) betonar att 

delaktighet innebär att skapa tillfällen för barns inflytande och att de ska kunna agera 

utifrån sina egna viljor. Barns delaktighet är beroende av förskollärares 

tillvägagångssätt att låta barn vara delaktiga och barns egen strävan efter att vara det 

(Emilson & Johansson, 2013).  

 

Kommunikation som sker mellan förskollärare och barn kan påverka barns delaktighet 

(Emilson & Johansson, 2013). Delaktighet rör sig inte bara om att barn ska involveras i 

kommunikation under samlingar, de ska även få vara med och påverka samlingars 

innehåll och utformning (Olofsson, 2010). Genom att barn får påverka och vara 

verksamma i samlingar bidrar det till att barns självförtroende stärks (Olofsson, 2010). 

Delaktighet uppkommer i samspel mellan individer, där samspelet kan få individer att 

förändra sina tankar om vad delaktighet innebär (Bengtsson & Bladini, 2012). Bjervås 

(2003) påpekar att delaktighet är att få sin röst hörd, men även att bli lyssnad på. När 

barn får känna att de blir delaktiga och lyssnade på kan det medverka till att barn 

uppfattar sig som kompetenta. Om barns tankar blir bekräftade kan de uppleva att deras 
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åsikter, upplevelser och kompetenser tas tillvara och det är betydande att dessa 

synliggörs i verksamheten (Bjervås, 2003).   
 

Barns inflytande kan i många situationer i förskolan vara svårt att möjliggöra eftersom 

att det inte räcker med att barn ska få välja mellan redan förutbestämda val (Ekelund, 

2011). En förskollärare som möter barn öppet och är lyhörd för deras tankar skapar 

tillfällen för inflytande, medan det som begränsar är om förskolläraren fokuserar på att 

själv bestämma (Arnér, 2006). För att få en vardag att fungera kan det innebära en risk 

för att barns egna beslut och intressen hamnar i skymundan (Ekelund, 2011). Det har 

blivit svårare att involvera barns intressen i verksamheten då det kan finnas försvårande 

omständigheter, exempelvis växande barngrupper och minskade resurser (Ekelund, 

2011).  

 

Fokus på barns inflytande blir mer och mer anmärkningsvärt vilket ställer högre krav på 

förskollärare, då de ska göra det möjligt för barn att påverka i förskolan (Westlund, 

2010). När det kommer till inflytande innebär det inte att barn ska få bestämma allt, då 

förskollärare har det övergripande ansvaret (Johannesen & Sandvik, 2009). Det ska 

däremot göras möjligt för barn att vara med och känna att vad de säger gör skillnad för 

verksamheten (Johannesen & Sandvik, 2009). Arnér och Tellgren (2006) betonar att 

barn inte är vana vid att ha stort inflytande eftersom att medvetenheten saknas för vad 

de skulle kunna påverka i förskolan.  

 

2.4 Förskollärares förhållningssätt, makt och ansvar  
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) förklarar att förskollärares makt, 

förhållningssätt och syn på barns utveckling påverkar barns tillfällen att interagera med 

andra i olika sammanhang i förskolan. Ekelund (2011) menar att förskollärares 

förhållningssätt har en betydande roll för att barns inflytande ska kunna möjliggöras och 

för att barn ska uppskattas och involveras i verksamheten. Förskollärare kan möjliggöra 

barns delaktighet genom att inte enbart utgå från ett vuxet perspektiv (Johannesen & 

Sandvik, 2009). Förhållningssätt och syn på barn är en stor del av en förskollärares 

arbetssätt som antingen möjliggör eller hämmar barns möjligheter att utveckla sina 

kompetenser (Bjervås, 2003). Det framkommer i Sandberg och Erikssons (2010) studie 

att förskollärares syn på barns förmåga, kommunikation och delaktighet påverkar hur 

mycket barn görs delaktiga i förskolan.  

 

Arnér och Tellgren (2006) poängterar att förskollärare ska vara medvetna om sin 

maktposition gentemot barn och sträva efter att motarbeta den. Rubinstein Reich (1996) 

för fram en liknande åsikt, att förskollärare befinner sig i en maktposition gentemot barn 

och har störst talutrymme i samlingar, där de styr vad som tas upp och vem som får tala. 

I kommunikation med barn kan situationer uppstå där vuxna inte riktigt har förståelse 

för vad barn försöker förmedla (Arnér & Tellgren, 2006). Förskollärare ska sträva efter 

att se det som barn försöker uttrycka som unikt i alla sammanhang genom att vara 

lyhörda för barns uttalanden (Arnér & Tellgren, 2006). 

  

Rubinstein Reich (1996) betonar att under vissa samlingar när förskollärare ställt frågor 

till barn har de istället för att svara på frågorna blivit helt tysta. Det kan bero på att 

förskollärares makt har en negativ inverkan på barns engagemang att svara på frågor 

(Rubinstein Reich, 1996). Förskollärare har en överordnad roll gentemot barn och sättet 

barn blir bemötta på och hur makt används av vuxna är faktorer som kan influera på 

barns delaktighet och inflytande (Johannesen & Sandvik, 2009). Det kan vara svårt för 

barn att få inflytande i förskolan om deras åsikter inte tas tillvara (Arnér, 2009). Arnér 
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(2009) lyfter fram vikten av att förskollärare är medvetna om sin överordnade roll och 

försöker närma sig barns perspektiv och göra barn delaktiga i sin vardag på förskolan. 

För att barns delaktighet och inflytande ska möjliggöras är det som förskollärare 

väsentligt att våga kritisera sitt yrkesutövande och resonera om sitt bemötande till barn 

(Johannesen & Sandvik, 2009). Det kan betyda att förskollärare utvecklar en förståelse 

för sitt egna förhållningssätt och hur det kan påverka barns vistelse på förskolan 

(Johannesen & Sandvik, 2009).   

 

Rubinstein Reich (1996) beskriver att barn i förskolan har möjlighet att uttrycka sig 

under samlingar, men att de ibland behöver vara envisa för att lyckas. Det ingår i 

förskollärares ansvar att se till att barn får dela med sig av sina upplevelser, men att barn 

även själva måste lära sig ta detta utrymme (Arnér, 2009). Förskollärare kan glömma att 

bekräfta och uppmärksamma barn under samlingar (Rubinstein Reich, 1996). Det kan 

bero på att förskollärare ser olika på vad barn ska få ut av samlingar eller att de är för 

upptagna med att lära ut. Förskollärare kan se samlingar som övningar i sociala 

sammanhang, övningar inför skolan eller som tillfällen då samhörighet kan stärkas 

mellan barn (Rubinstein Reich, 1996). 

 

2.5 Barns perspektiv och demokratin i förskolan  
Barns perspektiv handlar om att som vuxen sträva efter att få en förståelse för vad barn 

intresserar sig för och barns avsikter i olika sammanhang (Johansson, 2003). Att tala 

med barn är inte lika vanligt som att tala till eller om barn (Ekelund, 2011). Ekelund 

(2011) menar att förskollärares förhållningssätt till barns erfarenheter och kompetenser 

kan hindra dem från att lyssna till vad barn säger och se varje barn. När en vuxen 

försöker närma sig barns perspektiv och är mottaglig för vad barn uttrycker sker en 

kommunikation med barn och inte till barn, vilket innebär att barn kan känna sig 

involverade och lyssnade på (Emilson & Johansson, 2009). Emilson och Pramling 

Samuelsson (2012) har en liknande åsikt, att när förskollärare låter barn ta plats och 

uppmärksammar barn och deras intressen kan de närma sig barns perspektiv.  

 

Smith (2000) poängterar att förskollärare ska sträva efter att barn i förskolan får 

möjlighet att göra egna val och vara delaktiga i verksamheten. Emilson och Folkesson 

(2006) förklarar i sin studie att barns möjlighet till delaktighet influeras av 

förskollärares tillvägagångssätt att närma sig barns perspektiv. Det innebär att 

förskollärare behöver tillåta barn vara delaktiga och involveras i förskolan (Emilson & 

Folkesson, 2006). Barn ska tillåtas delta och bestämma i förskolan genom att låta 

barnen ta egna beslut, uttrycka vad de tänker och känner samt genom att fråga efter 

deras åsikter (Westlund, 2010). 

 

Delaktighet och inflytande handlar om att barn ska betraktas som deltagare med rätt att 

involveras i ett demokratiskt samhälle (Johannesen & Sandvik, 2009). Genom att barn 

får uppleva att deras röster är betydelsefulla kan de lära sig grunden till vad demokrati 

innebär (Arnér, 2009). Westlund (2010) uttrycker att barns inflytande och delaktighet 

lyfts fram som väsentliga delar inom demokrati på förskolan. Dolk (2013) betonar att 

demokrati och delaktighet är två sammanhängande begrepp och när barn får vara med 

och bestämma kan deras delaktighet möjliggöras. Delaktighet kan innebära att 

uppmärksamma barns handlingar, åsikter och att låta barn vara med och förändra i 

förskolan (Dolk, 2013). För att barn ska kunna lära sig vad demokrati innebär krävs det 

att förskollärare lyssnar till vad barnen har att säga och låter dem vara delaktiga i 

verksamheten (Arnér, 2009).  
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2.6 Teorianknytning 
Inom pragmatismen med John Dewey som förespråkare sker det en utveckling hos 

individer när de kontinuerligt deltar i interaktion med omvärlden (Lundgren, 2014). När 

individer utvecklas rör det sig om en konstant förändring av deras kunskaper och 

erfarenheter (Hartman, Roth & Rönnström, 2003). Genom erfarenheter som görs i 

vardagen kan individer förändra sina kunskaper de tagit till sig genom att delta i olika 

sammanhang. Det innebär att individer tillsammans kan bearbeta och förändra sina 

erfarenheter och kunskaper de sedan tidigare besitter. Individers agerande kan influeras 

av deras erfarenheter och det är betydelsefullt att vara kritisk och reflektera över 

erfarenheter som finns sedan tidigare. Det kan innebära att individer går från ett 

agerande till ett annat och förändrar sin syn på omgivningen (Hartman, Roth & 

Rönnström, 2003).  

 

Utbildning blir gynnsam när interaktion möjliggörs mellan individer och det är något 

som lärare borde sträva efter (Lundgren, 2014). Delaktighet innebär enligt Dewey att 

inkludera individers uppfattningar och möjligheter att agera i olika kontexter (Hartman, 

Roth & Rönnström, 2003). Dewey anser att individer ska involveras i undervisning och 

att de ska få vara med och påverka (Hartman, Roth & Rönnström, 2003). Individer kan 

inte utveckla en förståelse om något som de enbart fått genom teori, utan det krävs även 

att de utövar det i sitt görande i praktiken, vilket Dewey benämner som learning by 

doing (Säljö, 2014). Teori och praktik hänger samman och det ena förutsätter det andra 

(Säljö, 2014).  

 

Enligt Dewey förekommer det inte ett teoretiskt ramverk som lärare kan följa för hur 

barn ska bli bemötta, men lärare ska sträva efter att lyssna på och uppmärksamma barns 

funderingar, upplevelser och lärdomar (Säljö, 2014). Dewey poängterar att undervisning 

ska utformas efter barn, vilket kan ske genom att lärare involverar barn och ser deras 

erfarenheter och tankar som väsentliga (Hartman, Roth & Rönnström, 2003). Det 

innebär att barn får uppleva sina tankar och erfarenheter som betydelsefulla (Hartman, 

Roth & Rönnström, 2003). Språket framhålls som ett väsentligt pedagogiskt verktyg 

som gör det möjligt för barn att bli inkluderade och delaktiga i sin utveckling av 

lärdomar (Säljö, 2014). Språket ses som en möjlighet att kommunicera och lära av 

andra, då lärdomar utvecklas i samspel (Säljö, 2014). Kommunikation mellan individer 

lägger grund för både utbildning och lärande (Hartman, Roth & Rönnström, 2003).  

 

Pragmatismen är starkt sammankopplat med demokrati och därför är det väsentligt att 

institutioner utformas så att individer får ta del av och uppleva demokrati (Hartman, 

Roth & Rönnström, 2003). Lärare och utbildning som barn ges har en inverkan på hur 

väl barn lär sig förstå och handskas med demokrati. Enligt Dewey ska individer inte 

enbart delta i ett demokratiskt samhälle, utan även lyssna på andras åsikter, dela med sig 

av egna erfarenheter och lära av varandra (Hartman, Roth & Rönnström, 2003). Barn 

betraktas som en del av ett samhälle, där vikt läggs vid att barn ska få möjlighet att 

uppleva och utveckla nödvändiga erfarenheter, för att kunna förstå och utöva demokrati 

(Säljö, 2014). Samtliga individer ska få möjlighet att delta då det kan gynna en själv och 

ens omgivning eftersom uteslutning kan leda till en känsla av utanförskap (Hartman, 

Roth & Rönnström, 2003). Uteslutning innebär att individer inte kan utveckla rutiner 

och kunskaper som krävs för att förstå demokrati som finns i ett samhälle (Hartman, 

Roth & Rönnström, 2003).   
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3 Syfte 
Syftet med studien är att belysa förskollärares upplevelser och tankar om barns 

delaktighet och inflytande under samlingar i förskolan. 

 

 

Frågeställningar: 

 

 Vad uppfattar förskollärare som utmanande i arbetet med barns delaktighet och 

inflytande under samlingar? 

 

 Vad upplever förskollärare har betydelse för att barns delaktighet och inflytande 

ska kunna möjliggöras under samlingar? 
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4 Metod 
Metodkapitlet inleds med undersökningsmetod och val av undersökningsinstrument. 

Därefter beskrivs urval, genomförande, databearbetning och etik i studien i förhållande 

till forskningsetiska principer. Sedan lyfts studiens tillförlitlighet och validitet samt 

metodkritik fram som avslutande del. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Studien var kvalitativ med en fenomenologisk ansats som grund eftersom syftet med 

studien var att belysa förskollärares upplevelser och tankar om barns delaktighet och 

inflytande under samlingar. Kvalitativ data kan uttryckas via illustrationer eller ord som 

kommuniceras verbalt eller icke verbalt (Denscombe, 2009). En fenomenologisk ansats 

kan relateras till kvalitativ data (Denscombe, 2009), där forskaren har en strävan efter 

att få en förståelse för individers upplevelser om olika fenomen (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

4.2 Undersökningsinstrument 

I studien användes semistrukturerad intervju för att få svar på intervjufrågorna. 

Förskollärarna fick möjlighet att uttrycka sina tankar och vad de upplevt i förhållande 

till intervjufrågorna. Semistrukturerad intervju tillämpades för att få en djupare 

förståelse för förskollärarnas tankar och upplevelser om barns delaktighet och 

inflytande. Under semistrukturerad intervju är intervjuaren flexibel i vilken fråga som 

ska ställas och den som intervjuas får möjlighet att uttrycka sig fritt, utifrån frågorna 

som ställs (Denscombe, 2009). Under intervjuerna användes ljudupptagning och 

fältanteckningar för att få med vad förskollärarna sade.  

 

Intervju är ett undersökningsinstrument som gör det möjligt för individer att interagera 

och kommunicera med varandra (Denscombe, 2009). I intervjun användes en 

intervjuguide som bestod av öppna intervjufrågor (Bilaga A), vilket innebar att 

förskollärarna kunde svara mer detaljerat på frågorna som ställdes. Intervjufrågorna som 

ställdes till förskollärarna är grundade på litteratur, tidigare forskning och teori som 

beskrivs i bakgrundskapitlet med koppling till studien. Intervjufrågorna som 

formulerades har huvudsakligen sin inspiration från Hartman, Roth och Rönnström 

(2003), Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) och Rubinstein Reich (1996).  

 

4.3 Urval 

Urvalet bestod av åtta förskollärare från två förskolor i två olika kommuner i Sydöstra 

Sverige. Förskollärarna arbetade på avdelningar med barn som var i åldrarna 1–3 och 3–

4 år. Kravet på urvalet var att intervjupersonerna var legitimerade förskollärare och 

arbetade inom förskoleverksamheten. Samtliga förskollärare var kvinnor i åldrarna 28–

60 år med olika arbetslivserfarenheter av barns delaktighet och inflytande under 

samlingar. Urvalet var ett bekvämlighetsurval, då det sedan tidigare etablerats en 

relation till förskollärarna som deltog i studien. Ett bekvämlighetsurval baseras på att 

intervjupersoner är lättillgängliga och att en forskare utgår från vad som är mest 

gynnsamt för sin forskning (Denscombe, 2016).  

 

4.4 Genomförande   
Förskollärarna fick information om studiens syfte och blev efterfrågade om att delta i 

studien via ett missivbrev (Bilaga B). När förskollärarna godkänt sin medverkan om att 

delta i studien bestämdes ett datum i samråd för intervjuerna. Förskollärarna fick ta del 
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av intervjuguiden innan intervjun vilket gav dem möjlighet att förbereda sig. 

Intervjuarna genomförde fyra intervjuer var, där förskollärarna fick bestämma vart 

intervjuerna skulle äga rum på förskolan. Varje intervju varade cirka 30 minuter. Fem 

av intervjuerna skedde på båda förskolornas kontor, två intervjuer utfördes i ett 

personalrum och en intervju skedde i ett mötesrum. Lantz (2014) menar att intervjuer 

bör anpassas efter personen som ska intervjuas. Kontoren och personalrummet var 

placerade i anslutning till lokaler där barn och annan personal befann sig. Under 

respektive intervju användes fältanteckningar och ljudupptagning för att vara säkra på 

att det som förskollärarna sade under intervjuerna kom med.  

 

4.5 Databearbetning och analys 

Efter att intervjuerna genomfördes bearbetades förskollärarnas svar genom att 

intervjuarna transkriberade svaren tillsammans. Transkriberingen möjliggjorde en 

helhetsbild av svaren som framkom och det blev tydligare att hitta mönster och 

olikheter vid kategoriseringen. Insamlat material som transkriberades bestod av 

sammanlagt fyra timmar och 26 minuter. När intervjuer transkriberas får forskaren en 

djupare förståelse till insamlat material då det bearbetas ytterligare (Denscombe, 2009). 

Svaren från förskollärarna placerades under respektive intervjufråga för att jämföra dem 

med varandra. All empiri som samlades in var inte relevant för studiens frågeställningar 

och sorterades då bort. Empirin som ansågs relevant färgmarkerades för att kunna 

urskilja likheter och olikheter i svaren. Svaren sorterades sedan under studiens två 

frågeställningar. Frågeställningarna formades om till påståenden som utgjorde 

huvudkategorier i resultatet. I huvudkategorierna urskildes underkategorier utifrån vad 

som framkom i insamlat material. Underkategorierna under första huvudkategorin var 

miljö och material, utformning, demokrati samt rutiner, tid och storlek. Under andra 

huvudkategorin var underkategorierna erfarenheter, förhållningssätt och barnsyn, 

maktfördelning samt talutrymme.   
 

4.6 Etik 
Det är väsentligt att beakta etiska principer innan och under en undersökning (Kvale & 

Brinkmann, 2014). De etiska principerna benämns som Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Etiska principerna togs till hänsyn för att de som intervjuades skulle känna en tillit till 

studien och intervjuarna.   

 

Informationskravet innebär att de som ska medverka i studien får information om 

studiens syfte och vad som förväntas av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet uppfylldes genom att ett missivbrev delades ut till förskollärarna 

med information om syftet och undersökningsinstrumentet som skulle användas i 

studien. Förskollärarna fick information om att medverkan var valfri och att deras 

medverkan avbröts om de ändrade sig under processen gång. 

 

Samtyckeskravet handlar om att medverkande ska ge sitt samtycke och få möjlighet att 

ta beslut om sin medverkan och kunna avsluta den utan några konsekvenser 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet uppnåddes genom att förskollärarna innan 

studien genomfördes fick ta beslut gällande sin medverkan och ge sitt samtyckte till att 

delta. Förskollärarna hade möjlighet att acceptera eller neka sin medverkan i studien. 

 

Konfidentialitetskravet är att de medverkandes uppgifter förvaras där enbart forskarna 

har åtkomst till det (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet verkställdes genom 

att insamlat material förvarades så att inga utomstående kunde ta del av det och i studien 
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förblev förskollärarnas identiteter skyddade. Förskollärarna fick information om att 

insamlat material raderades efter studien och att intervjuarna var de enda som hade 

tillgång till materialet. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter från medverkande enbart får tillämpas i studien 

och inte i andra syften (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet uppfylldes genom att 

materialet som samlades in enbart användes i studien och inte för andra ändamål.  

 

4.7 Studiens tillförlitlighet och validitet  

Tillförlitligheten har ett samband med resultatet, om det som framkommer efterliknar 

verkligheten eller enbart sker av slumpen (Lantz, 2014). Om ett 

undersökningsinstrument ger liknande resultat i andra situationer stärks studiens 

tillförlitlighet (Denscombe, 2016). Genom användandet av intervjuguiden kunde 

tillförlitligheten stärkas genom att intervjupersonerna fick ta del av likadana frågor. 

Frågorna var öppna för att förskollärarnas upplevelser efterfrågades och för att 

minimera risken för att styra hur och vad förskollärarna svarade. Tillförlitligheten kunde 

även stärkas genom att intervjuerna med förskollärarna spelades in. Det innebar att det 

fanns möjlighet att återgå till förskollärarnas svar och motverka förutfattade meningar i 

tolkningarna av svaren. Det som inte kom med i ljudupptagningarna på grund av 

distraherande ljud från omgivningen styrktes med fältanteckningar. Tillförlitligheten 

stärktes och misstolkningar minimerades genom användandet av både ljudupptagning 

och fältanteckningar.  

 

Validitet handlar om att styrka studien till riktigheten och verkligheten där det ska 

finnas motiveringar till val och vara trovärdigt (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett sätt att 

stärka validiteten i studien är att vara medveten om att tolkningar forskare gör kan 

påverka resultatet (Lantz, 2014). Under bearbetning av det som framkommit i 

intervjuerna intogs en kritisk roll för att begränsa tolkningarnas påverkan på resultatet. 

Förskollärarna som deltog i intervjuerna fick vid önskemål ta del av transkriberat 

material. Validitet i kvalitativa studier innebär att data som samlats in har en 

träffsäkerhet, vilket kan stärkas genom att intervjupersonerna tillfrågas om de känner 

igen sina svar (Denscombe, 2016). Förskollärarna som tog del av materialet uttryckte att 

svaren stämde överens med materialet, vilket styrkte studiens validitet.  

 

4.8 Metodkritik 

Studien baserades på en fenomenologisk ansats som valdes för att förskollärare skulle 

kunna uttrycka sina tankar och erfarenheter om barns delaktighet och inflytande. 

Ansatsen innebär att forskare vill få en insikt i individers tankar samt erfarenheter och 

intervju kan möjliggöra det (Fejes & Thornberg, 2015). Intervju var ett lämpligt 

undersökningsinstrument som gjorde det möjligt för intervjupersonerna att klargöra och 

utveckla sina tankar. Genom att tillämpa ett annat undersökningsinstrument, exempelvis 

videoobservation så hade det inte gått att belysa förskollärarnas upplevelser och tankar.   

 

Urvalet bestod av åtta förskollärare för att få en tillräcklig bredd och insikt i 

förskollärarnas tankar och erfarenheter. Att förskollärarna kom från två förskolor i olika 

kommuner innebar att likheter och olikheter om barns inflytande och delaktighet kunde 

fås i svaren. Urvalet var ett bekvämlighetsurval. Det upplevdes som ett praktiskt och 

fördelaktigt val eftersom studien skedde under en begränsad tid och relationer till 

förskollärarna redan skapats. En nackdel med bekvämlighetsurvalet skulle kunna vara 

att intervjuarna kände förskollärarna sedan tidigare och hade en översiktlig bild för hur 
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förskollärarna arbetade med samlingar. Det kunde medverka till att vissa delar av det 

som sades bekräftades och följdes upp mer än andra under intervjuerna.  

 

Innan intervjun fick förskollärarna ta del av intervjuguiden, vilket kunde betraktas som 

en fördel och nackdel. Fördelen var att det gav förskollärarna möjlighet att vara 

förberedda att svara på frågorna då förskollärarna hade begrundat intervjufrågorna innan 

intervjun. Nackdelen kunde vara att förskollärarna resonerat om frågorna med sitt 

arbetslag och att det som framfördes inte var deras egna tankar. Om förskollärarna inte 

hade fått ta del av intervjuguiden innan hade det kunnat medverka till mer spontana svar 

vilket kunde gett ett annat resultat.   

 

Intervjuarens tonläge och hur en intervjufråga tydliggörs kan påverka resultatet utan att 

intervjuaren reflekterat över det (Lantz, 2014). Under intervjuarna fanns tillfällen då 

någon intervjufråga behövde förtydligas. Det kunde medverka till att intervjuarna 

omedvetet förklarade eller gav intervjufrågan en annan betydelse.  

 

Intervjuer är ett tillvägagångsätt som inte behöver avancerad utrustning (Denscombe, 

2009). Vid genomförandet av intervjuerna krävdes enbart mobiltelefonens 

ljudupptagningsfunktion och block för fältanteckningar. Under vissa intervjuer 

upplevdes det som en nackdel att inte använda avancerad utrustning. Ljud från 

omgivningen försämrade ljudupptagningen och fältanteckningar minimerade 

ögonkontakten med intervjupersonen. Att använda en diktafon hade kunnat minimera 

störande ljud från omgivningen, men genom att komplettera fältanteckningarna och 

ljudupptagningar med varandra missades ingen empiri.  
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5 Resultat  
Resultatkapitlet presenterar två huvudkategorier formade utifrån studiens 

frågeställningar. Under respektive huvudkategori synliggörs ett antal underkategorier. 

Referens i citaten saknas eftersom det inte är relevant för studiens resultat.  

 

5.1 Utmaningar i arbetet med barns delaktighet och inflytande 
 
5.1.1 Miljö och material 

Flera förskollärare upplevde att miljön påverkade barnens delaktighet och inflytande 

under samlingar. Miljön kan skapa möjligheter för barnens delaktighet, berättade en 

förskollärare.  

 

 
Hur miljön är uppbyggd kan jag känna… är den tillgänglig och har dom möjlighet 

att bli delaktiga i miljön eller inte?  

 

 

Förskolläraren berättade att miljöns utformning påverkar den delaktighet som barnen 

kan få under samlingar. Vissa av barnen påverkas mer än andra av miljön och 

omgivningen runt omkring medan andra kopplar bort det och enbart fokuserar på vad 

som sker under samlingar, lyfte en förskollärare fram. En förskollärare menade att 

tillgängligheten i miljön, var materialen befinner sig och hur synbara de är, påverkar 

barnens delaktighet och inflytande under samlingar. Förskolläraren förklarade även att 

materialen som vuxna för in i miljön är vad barnen kan välja mellan. Det handlar om att 

vara lyhörd för vad barnen vill ha, poängterade förskolläraren.  

 
5.1.2 Utformning 

Förskollärarna ansåg att samlingar ska formas utifrån barnens utveckling och intressen, 

men att det kan vara svårt att alltid få med alla barn. En förskollärare nämnde vikten av 

att lyssna samt vara en medforskare med barnen och fråga barnen efter deras åsikter 

under samlingar.  
 

 

Givetvis barn kan ju väldigt mycket... sen behöver ju vi vara där som en handledare 

eller en forskningskompis… så att man ändå finns där som ett stöd men att barnen 

får upptäcka tillsammans med oss. Att man inte liksom känner att vi vet bäst och vi 

sitter inne med allting… utan att man försöker uppleva saker med barnen… för 

barnen kan ju jättemycket och dom har mycket tankar och idéer.  

 

 

Förskolläraren menade att barnen ska få möjlighet att upptäcka och forska tillsammans, 

där förskolläraren ska finnas tillgänglig under barnens utforskande. När samlingar utgår 

från barnens intressen och idéer kan barnen vara med och bestämma hur sådana formas, 

nämnde en förskollärare. Flera förskollärare berättade att det kan vara svårt att låta 

barnen leda en hel samling och att de önskar att barnen ska få vara mer delaktiga i 

utformandet av en samling. Förskollärarna beskrev att barnen kan få delaktighet och 

inflytande över samlingar om de baseras och utformas efter barnens intressen. En 

förskollärare uttryckte vikten av att vara närvarande och forska i samspel med 

barngruppen. 
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Det är säkert olika från person till person och hur man lägger upp samlingen eller så men… 

men jag tycker väl att man liksom ska… asså bjuda in dom och vara som medforskare så man 

gör det tillsammans och inte bara… jag serverar nånting… och sen ska dom själva göra det 

eller så ska jag ge dom svaren utan att man gör det tillsammans. 

 

 

Förskolläraren belyste att samlingens upplägg kan variera beroende på person och att 

förskollärare ska uppmuntra till samspel och lärande tillsammans. Två förskollärare 

berättade att barnens delaktighet och inflytande kan möjliggöras under hela samlingen 

och att det inte är uppdelat eller finns specifika sammanhang för detta. Genom att bjuda 

in barnen och låta dem pröva på själva kan det medverka till att barnens självförtroende 

stärks, menade en förskollärare.   

 
5.1.3 Demokrati 

Barnen kan bli medvetna om att de får vara delaktiga och ha inflytande genom att 

uttrycka sig och bli lyssnade till, tog flera förskollärare upp. För att barnen ska bli 

medvetna om sin rätt till delaktighet och inflytande är det viktigt att barnens intressen 

tas tillvara och att de får vara med och bestämma innehållet i samlingar, berättade 

förskollärarna. En förskollärare betonade vikten av att poängtera för barnen att de har 

varit med i beslutsfattandet under samlingar.  

 

 
Att man lyfter upp och visar dom att det här har ni varit med och bestämt om. Och 

det här sa ju ni att vi skulle göra så nu gör vi det. Så att man tydliggör det för barnen 

att jag har lyssnat på dig… och du har rätt att vara med och påverka det här.  

 

 

Förskolläraren poängterade att det handlar om att ta tillvara barnens intressen och eget 

initiativ under samlingar. Det är betydande för barnens delaktighet och inflytande att 

vara tydlig och tydliggöra det som barnen varit med och påverkat, ansåg en 

förskollärare. En förskollärare berättade att barnen kan få höra att de har rätt till 

delaktighet och inflytande, men att det också krävs att förskolläraren visar att barnens 

åsikter är viktiga. Förskolläraren menade att det innebar att skapa utrymme för barnens 

åsikter under samlingar. En svårighet som flera av förskollärarna belyste med att låta 

barnen vara delaktiga och ha inflytande var barnens spridda viljor och tankar. En 

förskollärare berättade att när det är spridda viljor kan det vara svårt att avgöra vem som 

ska få tala och att få dem att lyssna på varandra. 
 

 

Det är ju många viljor i så fall kan jag känna. Att man… det kräver ju av en som 

pedagog att man… kan strukturera upp det liksom så att inte alla prata i mun på 

varandra… eller alla vill hjälpa till samtidigt eller så utan då får man vara väldigt 

tydlig… eller så mot barnen… och ha bestämt innan att nu ta en i taget och ge dom 

talutrymme.  

 

 

Förskolläraren menade att det är betydelsefullt att alla barn får komma till tals och att 

barnen lär sig att lyssna på varandra, eftersom de inte kan tala samtidigt. En 

förskollärare nämnde att barnen behöver förstå att de inte kan få som de själva alltid vill 

utan att de måste lära sig att lyssna på varandra. En förskollärare poängterade 

svårigheten med att få barnen medvetna om deras inflytande och delaktighet. Det är inte 

alltid barnen gör sina egna val trots att möjligheten finns, eftersom de granskar vuxna 

för att få reda på vad de vill att barnen ska välja, berättade en förskollärare. Två av 
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förskollärarna förklarade att det under samlingar i förskolan finns vissa ramar att 

förhålla sig till, att det är en balansgång hela tiden och att det måste vara styrt till viss 

del utan att hämma barnens delaktighet och inflytande. Samlingar är vuxenstyrda 

aktiviteter som handlar om att barnen ska lyssna och att det krävs av förskollärare att 

släppa in barnen och ge dem möjlighet till delaktighet och inflytande, påpekade en 

förskollärare. 

 
5.1.4 Rutiner, tid och storlek 

Rutiner som finns i förskolan kan avgöra vilket inflytande eller delaktighet barnen ges, 

lyfter en förskollärare fram. En förskollärare belyste att rutinsituationerna som finns på 

förskolan påverkar barnens delaktighet och inflytande.  

 

 
Det som kan påverka att dom inte får så mycket inflytande eller delaktighet så är det 

ju det här alla måstena och alla styrda tiderna… allt det här som styr verksamheten 

hela tiden att man kanske måste bryta när dom är mitt uppe i någonting för att vi 

måste äta mat.  

 

 

Förskolläraren poängterade att barnens delaktighet och inflytande kan påverkas då 

samlingar måste avbrytas på grund av rutiner. Rutinerna på förskolan finns för att skapa 

en trygghet och regelbundenhet för barnen på förskolan, menade en förskollärare. Flera 

förskollärare nämnde att antalet barn per förskollärare på en avdelning kan påverka det 

inflytande och delaktighet barnen får under samlingar. Med fler barn per förskollärare är 

det svårt att lyssna till allas viljor och vara lyhörd för varje barns intresse, ansåg en 

förskollärare.  

 

 
Tid… antal vuxna… antal barn… asså har du full barngrupp på två personal. Asså 

då kan man ju inte ge lika mycket inflytande eller delaktighet som man kanske vill.  

 

 

Förskolläraren tog upp att tid och antal barn som finns per förskollärare styr 

delaktigheten och inflytandet som varje barn får. Förskolläraren ansåg att barngruppens 

storlek kan minimera varje barns möjlighet till delaktighet och inflytande. En mindre 

barngrupp kan innebära att förskolläraren får möjlighet att uppmärksamma barnen på ett 

sätt som inte är möjligt när det är en större grupp, menade en förskollärare.  
 

5.2 Betydelsefulla faktorer för barns delaktighet och inflytande 
 
5.2.1 Erfarenheter 

Samtliga förskollärare belyste att deras erfarenheter av arbetet med barnens delaktighet 

och inflytande är av stor vikt för att kunna involvera barnen och låta dem vara delaktiga 

under samlingar. Genom arbetslivserfarenheterna blir det lättare att förstå barnens 

signaler och att låta deras tankar komma fram, uttryckte en förskollärare. En 

förskollärare ansåg att arbetslivserfarenheterna skapar en trygghet i arbetet med barnens 

delaktighet och inflytande.   

 

 
Ju mer erfarenhet man får desto tryggare blir man ju att låta dom prova eller vara 

delaktiga eller så. Det tycker jag. 
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Förskolläraren menade att erfarenheterna påverkar hur mycket delaktighet och 

inflytande barnen tillåts ha och att förskolläraren känner sig säkrare i sin roll. Med fler 

erfarenheter blir det enklare att ge barnen delaktighet och inflytande eftersom det sitter i 

ryggmärgen och speglas i arbetssättet, betonade två förskollärare. En förskollärare 

berättade att erfarenheterna av att ha arbetat med barnens delaktighet och inflytande har 

bidragit till en kunskap och medvetenhet om att en samling kan utmynna i någonting 

annat när förskollärare följer barnens tankar och idéer. Det kan innebära att barnen blir 

mer intresserade om de får vara med och bestämma, poängterade förskolläraren. 

Arbetslivserfarenheterna gynnar barnens delaktighet och inflytande då de medverkat till 

en förståelse av att barnen kan och vill göra saker på egen hand, menade flera 

förskollärare. En förskollärare berättade att med fler erfarenheter växer förmågan att 

anpassa samlingar efter barnen.   
 

 

Jo men ju mer erfarenheter man har... desto mer säker blir man på sig själv och då 

tror jag att man kan vara mer flexibel också. För man har lärt sig mer och är mer 

säker i sin yrkesroll och man lär sig att det inte alltid blir som man tänkt sig men att 

det kan bli jättebra ändå. 

  

 

Förskolläraren menade att erfarenheterna bidragit till att samlingar kan anpassas efter 

barnen och det handlar om att lära sig vara flexibel. Arbetslivserfarenheterna har lett till 

en strävan efter att forma samlingar utifrån barnen, tog en förskollärare upp. Det syns 

när barnen vill vara delaktiga och ha inflytande över något och att det annars krävs att 

förskolläraren byter spår, berättade en förskollärare. Samtliga förskollärare lyfte fram att 

erfarenheterna har utvecklat ett arbetssätt som uppmuntrar barnens delaktighet och 

inflytande, där barnen får vara med och välja vad som ska göras under samlingar.  

 
5.2.2 Förhållningssätt och barnsyn 

Förhållningssättet påverkar vilken delaktighet och inflytande barnen kan få, belyste 

samtliga förskollärare. Flera förskollärare menade att de kan påverka barnens inflytande 

och delaktighet genom att de lyssnar på vad barnen uttrycker och ger dem talutrymme 

under samlingar. En förskollärare påpekade att det är betydelsefullt att lyssna på 

barnens idéer och försöka tyda vad de är intresserade av under samlingar.  

 

 
Dels så är det ju bra om man inte kommer med färdiga lösningar på allting utan 

försöker stimulera och uppmuntra barnen till att fundera och komma med egna idéer. 

Försöker stimulera så att dom tänker självständigt och att man är flexibel och beredd 

på att ändra planeringen efter hand.  

 

 

Förskolläraren ansåg att barnens delaktighet och inflytande möjliggjordes genom att 

barnen kunde uttrycka sina tankar och idéer och genom att förskolläraren tog tillvara på 

dessa. En förskollärare nämnde att det är viktigt att låta barnen vara med och bestämma 

under samlingar. Barnen ska tillåtas vara aktiva genom att visa, tala om vad de vill och 

få påverka samlingars innehåll, berättade en förskollärare. En förskollärare berättade att 

om förskollärares förhållningssätt är mer fyrkantigt än öppet för förslag innebär det en 

svårighet att ta in tankar och idéer från barnen. Ett fyrkantigt förhållningssätt innebär att 

en förskollärare har svårt att släppa sin egen planering, nämnde förskolläraren. En 

förskollärare tog upp att förhållningssättet kan präglas av flexibilitet och det innebär att 

förskolläraren ändrar planeringen efter barnens intressen.  
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Ja jag tror ju att förhållningssättet är a och o där faktiskt… för det är ju om vi 

släpper in dom som dom blir delaktiga… att om vi skapar förutsättningen för att 

hjälpa varandra. Asså då är det ju lättare att få visa vad man kan än om vi bestämmer 

allt… såhär gör vi. Vi tar över liksom då tror man inte på sin egen förmåga det är ju 

det som är viktigt och det är ju vårt förhållningssätt liksom… ska man våga ha 

delaktighet och inflytande då måste man tro på sin egen förmåga.  

 

 

Förskolläraren påpekade att förhållningssättet är väsentligt för hur mycket delaktighet 

och inflytande barn tillåts ha under samlingar. Om förskolläraren ger barnen möjlighet 

att försöka själva och visar tilltro och lyssnar på dem kan barnens delaktighet och 

inflytande möjliggöras, menade förskolläraren. En förskollärare berättade att 

förhållningssättet ska präglas av en tro på barn och att de har en förmåga som ska tas 

tillvara under samlingar.  

 

Flera förskollärare beskrev att barnsynen påverkar de förutsättningar som skapas för 

barnens inflytande och delaktighet. Det är betydelsefullt att se på barn som kompetenta 

och att de har förmågor samt olika behov av att göra sig hörda, nämnde förskollärarna. 

En förskollärare betonade sin syn på barn och förknippar det med barnens delaktighet 

och inflytande.  

 

 
Det är ju min syn också på barnen… hur ser jag på barn? Kan barn vara delaktiga? 

Kan barn ha inflytande? Det är ju egentligen den största grejen… ser jag barnen som 

kompetenta eller är det bara jag som kan saker och ting? Och kan tycka om saker 

och ting? 

 

 

Förskollärare kan utgå från en syn på barn som kompetenta eller att vuxna endast är 

kompetenta nog, menade förskolläraren. En förskollärare ansåg att barnsynen möjliggör 

hur mycket barnen vågar ta för sig. Det finns alltid en strävan efter att se alla barn som 

kompetenta och ge dem möjlighet att agera utifrån egna beslut, uttryckte förskolläraren. 

En förskollärare poängterade att barnsynen påverkar hur mycket barnen tillåts tycka och 

tänka. Förskolan formas efter samhället och det har lett till att synen på barnen 

förändrats och att barnen anses vara kompetentare än förr, förklarade en förskollärare. 

 
5.2.3 Makt 

Maktfördelningen mellan förskollärarna och barnen påverkar barnens delaktighet och 

inflytande, ansåg samtliga förskollärare. En förskollärare nämnde att makt kan användas 

för att låta alla barn få inflytande och delaktighet under samlingar. Under samlingar kan 

förskolläraren styra så att alla barn får möjlighet att tala, men det kan variera beroende 

på samlingars utformning, förklarade en förskollärare. Maktpositionen som 

förskolläraren befinner sig i gentemot barnen ska tillämpas för att ge barnen en 

möjlighet att uttrycka sig under samlingar, berättade en förskollärare.   

 

 
Jag tror inte att man kan motverka att vi har den överordnade rollen men däremot 

kan vi hjälpa barnen att förstå att… det här vad vi förväntar oss av dom, vi förväntar 

oss inte att dom ska lyda oss när vi fråga dom vad dom vill… utan vi förväntar oss 

att dom ska uttrycka vad dom vill.  
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Den överordnade makten kan användas som ett redskap för att få barnen att förstå att de 

får uttrycka sig, berättade förskolläraren. Ett flertal förskollärare poängterade den 

överordnade rollen gentemot barnen och uttryckte att det handlar om att använda den på 

ett för barnen gynnsamt sätt för att möjliggöra barnens inflytande och delaktighet. En 

förskollärare betonade att även om barn håller i en samling så ska den vuxne använda 

sitt ledarskap för att skapa ett lugn och hjälpa barnen, nämnde förskolläraren. Barnen 

kan inte bestämma allt, men det är viktigt att barn upplever att de får bestämma en del 

under samlingar, berättade en förskollärare. En förskollärare menade att makten i en 

samling går att använda olika. Det beror på vilket förhållningssätt förskollärare intar, 

om de betraktar sig som överordnade eller som stödjande vuxna, beskrev förskolläraren.  

 
5.2.4 Talutrymme 

Flera förskollärare ansåg att talutrymmet har en inverkan på barnens delaktighet och 

inflytande. Barnen som är mer talförda tenderar ta större plats än de som inte är lika 

talförda, uttryckte förskollärarna. Det är viktigt att uppmärksamma barnen som inte tar 

mycket plats och talutrymme under samlingar, belyste en förskollärare. En förskollärare 

berättade att makten kan användas för att lära barnen att visa varandra hänsyn under 

samlingar. 

 

 
Jag behöver ju också använda min makt… det ska ju inte vara anarki. Att man bara 

gör vad man vill utan att man också ska respektera andra barn och lära oss det här 

med demokrati.  

 

 

Genom att barnen lär sig visa hänsyn till andra kan grunden till demokrati läggas, 

poängterade förskolläraren. Två av förskollärarna beskrev att det är lärorikt för barnen 

att lära sig lyssna på varandra och vänta på sin tur. Det betyder att barnen kan utveckla 

en förståelse för vad demokrati innebär, menade förskollärarna. En förskollärare 

menade att det är en balansgång hur talutrymmet fördelas mellan mer eller mindre 

talförda barn. Alla barn ska få möjlighet till delaktighet och inflytande även om de inte 

tar chansen att uttrycka sig och påverka, ansåg flera förskollärare. Barnen vill inte alltid 

kommunicera eller uttrycka sig, men de kan ändå vara med och lyssna och följa med i 

vad som händer under samlingar, nämnde en förskollärare. Flera förskollärare berättade 

att barnen som inte har det talade språket ska släppas fram genom att de får påverka, 

exempelvis genom kroppsspråk. Det är av vikt att bjuda in barnen och att möjliggöra 

deras utrymme att kommunicera, verbalt eller icke verbalt, berättade förskollärarna.   

 

5.3 Resultatsammanfattning 
Studiens resultat visar att miljö och material under samlingar, samlingars utformning, 

demokrati och rutiner, tid samt barngruppens storlek är faktorer som kan vara 

utmanande i arbetet med barns delaktighet och inflytande. Resultatet i studien påvisar 

även att förskollärares erfarenheter, förhållningssätt och barnsyn, maktfördelning mellan 

barn och förskollärare samt talutrymmet mellan barn är faktorer som är betydelsefulla 

för barns delaktighet och inflytande under samlingar.  
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6 Diskussion 
Diskussionskapitlet baseras på huvudkategorierna som presenterats i resultatkapitlet. I 

diskussionskapitlet ställs resultatet i relation till litteratur, tidigare forskning och teori. 

Därpå beskrivs pedagogiska implikationer och framtida forskning utifrån studiens 

resultat.  

 

6.1 Utmaningar i arbetet med barns delaktighet och inflytande 
Rubinstein Reich (1996) betonar att det ska skapas tillfällen under samlingar där barn 

kan uttrycka sig. En svårighet som redogörs i resultatet är att låta alla barn få möjlighet 

att uttrycka sig, men även att få barnen att lyssna på varandra under samlingar. Det kan 

tyda på att det upplevs som en svårighet att involvera alla barns tankar och åsikter då de 

har olika viljor samt önskemål och förskollärare måste alltid se till hela barngruppen. 

Det kan medverka till att förskollärare ger barn olika förutsättningar under samlingar 

och att ett barn kan få mer inflytande och delaktighet i en samling, men mindre vid 

nästa. Dewey poängterar att inom ett demokratiskt samhälle ingår det att individer ska 

lära sig att lyssna på varandra men även dela med sig av egna uppfattningar (Hartman, 

Roth & Rönnström, 2003). Resultatet visar betydelsen av att förskollärarna gör det 

möjligt för barnen att yttra sig och att vara lyhörda för andra och det kan leda till att 

barnen blir medvetna om sin rätt till inflytande och delaktighet under samlingar. Genom 

att barn får uttrycka sig och göras delaktiga i verksamheten kan barn lära sig första 

steget till demokrati (Arnér, 2009). Det kan tolkas som att förskollärare ska sträva efter 

ett demokratiskt arbetssätt, där barn ges möjlighet att uttrycka sig och lära sig att de har 

rättigheter och vad demokrati innebär. Om ett demokratiskt arbetssätt inte tillämpas så 

skulle det kunna medverka till att barn inte får en förståelse för vad demokrati innebär. 

Det kan även innebära att barn inte utvecklar en uppfattning av att de får påverka under 

samlingar och därmed inte vågar göra sin röst hörd.  

 

I resultatet framgår att det finns ramar som förskollärare behöver förhålla sig till och att 

det behöver ske en avvägning regelbundet för att inte helt begränsa barns delaktighet 

och inflytande. Enligt Johannesen och Sandvik (2009) gör inflytande och delaktighet det 

möjligt för barn att upplevas som individer med en rättighet att bli involverade i ett 

demokratiskt arbetssätt. En möjlig tolkning av det som framkommer är att förskollärare 

behöver vara flexibla och ständigt reflektera över vilka tillvägagångssätt som används 

för att involvera och göra barn delaktiga under samlingar. Eide, Os och Pramling 

Samuelsson (2012) nämner att samlingar är vuxenstyrda och att förskollärare är de som 

bestämmer över innehållet. Det är i linje med resultatet som påvisar att förskollärarna 

styr över samlingar och involverar barnen samt möjliggör barnens delaktighet och 

inflytande. Ett dilemma är att om samlingar är för vuxenstyrda kan det medverka till att 

barn inte vågar uttrycka sina åsikter och på så sätt minimeras deras inflytande och 

delaktighet. Om barn involveras och får vara med och styra över samlingar skulle det 

kunna innebära att barn vågar uttrycka sig, lyssna på andra och därmed lära sig 

grunderna i demokrati.  

 

Resultatet visar att en betydande del av barnens delaktighet och inflytande under 

samlingar är att barnen får vara med, bestämma och höra vad de tidigare påverkat. Det 

kan kopplas till Dolk (2013) som lyfter fram att en väsentlig del av barns delaktighet, är 

att deras handlingar och tankar får vara med och förändra i verksamheten. I resultatet 

framkommer det att barnen ska få uppleva att deras tankar tas tillvara och att det krävs 

att utrymmet skapas under samlingar för att möjliggöra att deras tankar blir uttryckta. 

Det kan knytas an till Deweys begrepp learning by doing. Individer kan inte få en 
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förståelse för något som de endast fått genom teori utan det krävs en kombination av 

görandet och teorin (Säljö, 2014). Det kan vara en indikation på att det inte är tydligt 

nog att förskollärare bara berättar om exempelvis ett föremål för barn. Barn måste även 

själva få uppleva och experimentera med föremålet för att bilda en förståelse om det.  

 

I resultatet framgår det att samlingar ska utformas utifrån barnens intressen och 

utveckling. Det kan eventuellt betyda att förskollärare genom att närma sig barns 

perspektiv kan få en förståelse för barns intressen samt var barn befinner sig i sin 

utveckling. En svårighet skulle kunna vara att forma samlingar så att det passar samtliga 

barn för att de uppleva samlingar som betydelsefulla och lärorika. Rantala (2016) 

betonar att förskollärare behöver reflektera över vad som lärs ut till barn eftersom det 

kan påverka barns utveckling. Resultatet redogör att barnens intressen kan tas tillvara 

under samlingar genom att förskollärarna är medforskare, närvarande och uppmuntrar 

barnen till att utforska. Det kan kopplas till Söderberg Deivert (2016) som lyfter fram 

att samlingars utformning ska utgå från vad barn upplever som intressant här och nu. 

Det kan möjligen tolkas som att barn indirekt är med och bestämmer samlingars 

utformning när förskollärare utgår från barns intressen och utveckling. Om förskollärare 

väljer att forma samlingar utifrån sin egen planering utan vidare hänsyn till barn finns 

det en risk för att barns utveckling påverkas då deras intresse för samlingar avtar.  

 

Resultatet påvisar att rutinsituationerna kan påverka barnens delaktighet och inflytande 

under samlingar och att tiden som läggs på dem kan begränsas på grund av de styrda 

tider som finns. Vidare framgår det att förskollärarna skulle vilja ge barnen mer 

möjligheter att påverka och vara delaktiga under samlingar. Det kan kopplas till 

Rubinstein Reich (1996) som lyfter fram samlingars pedagogiska värde för barn trots att 

de endast sker under en kort tidsperiod av dagen. En tolkning kan vara att barns 

delaktighet och inflytande begränsas i och med att tider för samlingar är korta och det är 

mycket som ska hinnas med. Om längre tid var avsatt till samlingar så skulle det kunna 

innebära att de blir mer värdefulla för barn eftersom att förskollärare har mer tid till att 

se varje barn. Bjervås (2003) betonar att samlingar ofta blir ett undervisningstillfälle då 

det är mycket som ska ske på kort tid och att det kan påverka att barn inte blir lika 

delaktiga och har inflytande över samlingars innehåll.  

 

Resultatet visar att barngruppens storlek kan påverka delaktigheten och inflytandet 

barnen ges under samlingar och att fler antal barn per förskollärare kan innebära en 

svårighet för förskollärarna att belysa barnens olika viljor. Det kan kopplas till Ekelund 

(2011) som tar upp att växande barngrupper gör det svårare för vuxna att bjuda in samt 

ta tillvara barns viljor och att viljorna då hamnar i bakgrunden. Det kan å ena sidan 

tolkas att förskollärares möjlighet att uppmärksamma varje barn och ge dem inflytande 

och delaktighet försvåras när det rör sig om en större barngrupp. Å andra sidan skulle 

det kunna vara lika svårt att uppmärksamma barns delaktighet och inflytande med en 

mindre barngrupp.   

 

6.2 Betydelsefulla faktorer för barns delaktighet och inflytande 
Resultatet visar att förskollärarnas arbetslivserfarenheter är värdefulla och påverkar 

inflytandet och delaktigheten barnen får under samlingar i förskolan. Vidare påvisas att 

förskollärarnas erfarenheter av att arbeta med barnens delaktighet och inflytande har lett 

till en förståelse till att barnen ska få vara med och bestämma mer i samlingar. 

Söderberg Deivert (2016) poängterar att erfarenheter som förskollärare har kan förenkla 

hur de ska gå tillväga för att inkludera barn under samlingar i förskolan. Det kan 

möjligtvis förstås som att en förskollärares arbetslivserfarenheter av barns delaktighet 
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och inflytande kan leda till en förståelse över vilka tillvägagångssätt som ska tillämpas, 

för att möjliggöra barns involvering under samlingar. Det kan innebära att erfarenheter 

av att ha arbetat med barns delaktighet och inflytande under samlingar leder till att 

förskollärare blir medvetna om hur barn kan involveras, få bestämma och förmedla sina 

tankar. 

 

Resultatet visar att förskollärarnas erfarenheter av att ha arbetat med barnens delaktighet 

och inflytande har bidragit till en syn på att barnen kan och vill mycket själva. Vidare 

framgår det att förskollärarna har lärt sig lyssna och anpassa samlingar efter barnen. En 

tolkning skulle kunna vara att förskollärares erfarenheter bidrar till ett förändrat synsätt 

på hur barn kan göras delaktiga och ha inflytande under samlingar. Det kan betraktas 

utifrån Deweys pragmatiska synsätt. Det är genom interaktion med sin omgivning som 

individer kan utveckla kunskaper som de tidigare tagit till sig och ges möjlighet att 

använda dessa i nya sammanhang (Hartman, Roth & Rönnström, 2003). Erfarenheterna 

av att ha arbetat med barnens delaktighet och inflytande framkommer i resultatet som 

något positivt. Det är inte förvånande då erfarenheter kan tolkas ha gett förskollärare en 

insikt av att barn vill påverka och involveras under samlingar. En intressant aspekt är att 

förskollärarnas erfarenheter i resultatet enbart betonas i positiv bemärkelse, vilket kan 

bero på att de bara hade positiva upplevelser eller att negativa erfarenheter inte 

efterfrågades. 

 

I resultatet framkommer två olika sätt att se på barnen, antingen har förskollärarna ett 

öppet eller slutet förhållningssätt. Ett öppet förhållningssätt möjliggör barnens egna 

förslag och tankar och ett slutet förhållningssätt innebär att förskollärarna enbart utgår 

från deras egen planering, påvisar resultatet. Bjervås (2003) uttrycker att en 

förskollärares förhållningssätt antingen kan möjliggöra eller hindra barns delaktighet 

och inflytande. Det kan vara en indikation på att förskollärares förhållningssätt är 

avgörande då det kan öppna upp för delaktighet och inflytande men även begränsa barns 

möjligheter till att påverka under samlingar. 

 

Resultatet visar att om förskollärarnas förhållningssätt är format av en tilltro till barnen 

kan deras delaktighet och inflytande möjliggöras då förhållningssättet påverkar barnens 

möjligheter att uttrycka sina intressen, idéer och ta egna beslut. Emilson och Folkesson 

(2006) beskriver i sin studie att barns inflytande och delaktighet synliggörs genom 

förskollärares förhållningssätt och när de strävar efter att närma sig barns perspektiv. 

Det kan vara en antydan på att barn ska vara aktiva under samlingar och att 

förskollärare behöver lyssna på vad barn uttrycker för att deras delaktighet och 

inflytande ska uppmuntras. Förskollärarna behöver kunna vara flexibla och vid behov 

ändra sin planering om barnen inte upplever samlingar som intressanta, påvisar 

resultatet. Det kan kopplas till Olofsson (2010) som förklarar att förskollärare under 

vissa sammanhang behöver tänka om och ändra sin planering utifrån barns intressen. 

Det kan eventuellt tolkas som att förskollärares förhållningssätt bör präglas av en 

flexibilitet som uppmärksammar och tillåter barn att vara med och påverka 

förskollärares planering av samlingar.  

 

I resultatet framgår att det är väsentligt att som förskollärare se barn som kompetenta för 

att möjliggöra deras delaktighet och inflytande under samlingar. Vidare framkommer 

det att synen på barnen har förändrats och det har medverkat till en syn på barn som 

kompetenta. Det kan möjligtvis tolkas som att om barn ses som kompetenta stärks deras 

tilltro till sin egen förmåga, vilket skulle kunna medverka till att de vågar påverka och 

uttrycka sina åsikter. Det går att ställa i relation till Sandberg och Eriksson (2010) som 
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betonar att det är förskollärare som avgör hur mycket delaktighet barn får genom sitt 

sätt att se på barn. Johannesen och Sandvik (2009) problematiserar att om barn ska 

kunna vara delaktiga och ha inflytande är det upp till förskollärare att kritisera och 

utvärdera sitt eget bemötande av barn. Det skulle eventuellt kunna innebära att 

förskollärares barnsyn har en betydande roll för att barn ska få möjlighet att påverka 

under samlingar. Det krävs då att förskollärare funderar över hur mycket barn tillåts att 

påverka i samlingar. Förskollärare behöver även ha en positiv inställning för att barn ska 

våga ta för sig, tro på sin egen förmåga och komma med egna tankar och idéer. 

 

Arnér och Tellgren (2006) betonar att förskollärare ständigt befinner sig i en 

maktposition och att de behöver motarbeta den. Det skiljer sig från resultatet som 

redogör att makten som förskollärarna besitter ska användas på ett sätt som gynnar 

barnen och för att möjliggöra för barnen att förmedla och ta del av andras tankar. Det är 

i linje med Arnér (2009) som belyser att det är väsentligt att förskollärare är medvetna 

om att de befinner sig i en överordnad roll och att de försöker närma sig barns 

perspektiv för att kunna möjliggöra delaktighet i förskolan. En rimlig tolkning kan vara 

att makt får olika innebörder beroende på i vilka sammanhang makt tillämpas och hur 

förskollärare använder sig av den. Johannesen och Sandvik (2009) anser att 

förskollärare alltid befinner sig i en överordnad roll gentemot barn och att det kan 

påverka hur mycket inflytande och delaktighet barn får. Det skulle kunna betyda att 

förskollärares makt under samlingar kan främja barn eller hämma deras delaktighet och 

inflytande beroende på hur den används. Rubinstein Reich (1996) menar att makt kan 

påverka barn negativt under samlingar, då de kan upplevas som reserverade och inte 

lika engagerade.  

 

I resultatet framkommer det att makt kan användas som ett verktyg för att barnen ska få 

delaktighet och inflytande i olika sammanhang under samlingar och för att gynna 

barnens utveckling. Det kan möjligen tolkas som att makt används under samlingar av 

förskollärare för att skapa goda förutsättningar för barns delaktighet, inflytande och 

utveckling. Resultatet visar att det finns en maktfördelning mellan barnen och 

förskollärarnas som påverkar deras delaktighet och inflytande. Vidare redogörs att 

förskollärarnas makt kan tillämpas olika och är beroende av förhållningssättet. Det är i 

linje med Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) som tar upp att makt 

och förskollärares förhållningssätt påverkar barn och deras möjlighet att delta i samspel 

i förskolan. En rimlig tolkning kan vara att förskollärarna borde sträva efter att skapa ett 

samspel med barnen under samlingar för att möjliggöra att barn får utrymme att påverka 

och uttrycka sig. Dewey betonar samspelets roll som väsentlig för individers utveckling 

(Lundgren, 2014). En indikation kan vara att förskollärares makt och förhållningssätt 

används för att låta alla barn vara med och påverka via samspel under samlingar. 

 

Resultatet redogör att talutrymmet mellan barnen, påverkar deras delaktighet och 

inflytande under samlingar. Vidare påvisas att talutrymmet kan fördelas olika mellan 

mer eller mindre talförda barn och det är en balansgång hur talutrymmet fördelas mellan 

barnen. Inom pragmatismen möjliggörs individers delaktighet och involvering genom 

språket (Säljö, 2014). Det skulle kunna tolkas som att barn med det verbala språket har 

lättare att uttrycka vad de vill ha inflytande över och vara delaktiga i. Det är även 

väsentligt att lyfta fram de barn som inte har utvecklat verbala språket och göra dem 

delaktiga på andra sätt, vilket också går att tyda i förskollärarnas svar. I resultatet 

framkommer att förskollärarna behöver ge alla barn möjligheten att påverka, även de 

barn som inte gör sig hörda eller tar möjligheten att påverka under samlingar.  Barnen 

kan vara delaktiga genom att lyssna och fokusera på vad som sker i samlingar utan att 
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använda verbalt språk, visar resultatet. Olofsson (2010) betonar att det kan vara en 

svårighet för varje enskilt barn att få talutrymme under samlingar, vilket kan påverka 

delaktigheten barnet får. Det kan vara en antydan på att förskollärare behöver sträva 

efter att uppmuntra barns talutrymme under samlingar och att barn även ska få 

möjlighet att uttrycka sig icke verbalt. 

 

6.3 Pedagogiska implikationer  
Resultatet indikerar på att barns delaktighet och inflytande kan både möjliggöras och 

begränsas under samlingar i förskolan. Förskollärares förhållningssätt, erfarenheter, 

samlingars utformning och demokrati är exempel på aspekter som antingen kan 

möjliggöra eller begränsa barns inflytande och delaktighet. I yrkesutövandet är det som 

förskollärare därav av vikt att reflektera över hur aspekterna återspeglas under 

samlingar. Genom reflektioner kan det skapas bättre förutsättningar för att barns 

delaktighet och inflytande ska möjliggöras under samlingar, då förskollärare kan bli 

medvetna om aspekternas påverkan. Genom förskollärares reflektioner kan de få en 

förståelse för dessa aspekter, vilket kan innebära en minskad risk för att barns 

delaktighet och inflytande begränsas.  

 

6.4 Framtida forskning  
Den genomförda studiens syfte var att belysa förskollärares upplevelser och tankar om 

barns delaktighet och inflytande under samlingar. Framtida forskning skulle kunna vara 

att belysa barns upplevelser och tankar om deras möjlighet samt begränsning till 

delaktighet och inflytande under samlingar. Forskningen kan medverka till en förståelse 

för vad barn upplever att de får styra och bestämma över under samlingar. Upplever 

barn att det finns särskilda stunder under samlingar där deras inflytande och delaktighet 

möjliggörs eller begränsas? Det kan ske genom att barn få uttrycka sina tankar och 

upplevelser genom enskilda intervjuer. En annan framtida forskning kan vara att urskilja 

yngre och äldre barns möjligheter och begränsningar under samlingar och se om och hur 

de skiljer sig åt. Får barn likadana möjligheter till delaktighet och inflytande under 

samlingar? Det skulle kunna möjliggöras genom videoobservationer av samlingar i 

förskolan.  
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Bilaga A Intervjuguide 
 

 

 

1. Vad innebär barns delaktighet och inflytande för dig? 

 

2. Vad kan påverka det inflytande och delaktighet som barn ges?  

 

3. I vilka sammanhang möjliggörs barns delaktighet och inflytande? 

 

4. Hur får barn delaktighet och inflytande i utformandet av en samling? 

 

5. Hur kan barn bli medvetna om sin rätt till delaktighet och inflytande? 

 

6. Vad finns det för svårigheter med att låta barn vara delaktiga och ha inflytande? 

 

 

 

7. Hur har dina erfarenheter påverkat din förståelse för barns inflytande och 

delaktighet? 

 

8. Hur kan dina erfarenheter gynna barns delaktighet och inflytande? 

 

9. Hur kan du som förskollärare påverka barns inflytande och delaktighet? 

 

10. Hur påverkar ditt förhållningssätt barns delaktighet och inflytande? 

 

11. På vilket sätt kan maktfördelningen påverka barns inflytande och delaktighet?  

 

12. Vilken inverkan har talutrymmet på barns delaktighet och inflytande? 

  



  

 

 

II 

Bilaga B Missivbrev 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter som heter Maria Samuelsson och Zlata Omerovic och vi går vår sista 

termin på Förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver nu vårt 

examensarbete där syftet är att belysa förskollärares upplevelser och tankar om barns 

delaktighet och inflytande under samlingar i förskolan. Vi tar kontakt med dig för att vi 

gärna vill att du medverkar i en intervju i vår studie.  

 

I intervjun som pågår cirka 30 minuter kommer det som sägs spelas in. Om du väljer att 

medverka kommer du att vara anonym och varken avdelningen eller ditt namn kommer 

benämnas i studien. Det som framgår i intervjun kommer endast att användas i 

forskningssyfte. Medverkan är helt frivillig och om du ångrar dig kan du när som helst 

avbryta ditt medverkande. 

 

Examensarbetet kommer att publiceras på databasen “DiVA” www.diva-portal.org, en 

portal som gör det möjligt för andra att ta del av den. Det finns möjlighet att få en kopia 

av examensarbetet genom att kontakta oss via mail eller telefon.   

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Samuelsson och Zlata Omerovic 

 

 

 

 

För ytterligare information eller vid frågor om examensarbetet går det bra att kontakta: 

 

Maria Samuelsson   Zlata Omerovic 

Mail: Ms223mw@student.lnu.se  Mail: Zo222ac@student.lnu.se  

Mobiltelefon: xxx – xx xx xxx  Mobiltelefon: xxx – xx xx xxx 
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