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Abstract  

The purpose of this study is to contribute with knowledge of preschool teachers own thoughts 

with children's participation with particular focus in circle time. The method used in this work 

is interviews. Interview way I used qualitative interviews, in order to get a deeper response. 

The actual shape of my interviews included the interview form semi-structured interview, this 

means that the questions I asked were the same for all interviewed. The questions that I asked 

were opened questions, this gives the person that I interviewed more chance to speak their 

mind in response to my questions. In my interviews, I had the same questions to all the 

preschool teachers, but the order varied slightly. The result can be seen that there are 

preschool teachers' views on children and their approach to influence that provides space for 

the children to gain influence in the circle times, but also how influence is acting out in for 

example wishing circles times. As a preschool teacher has the biggest responsibility for the 

influence of preschool unfolds. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns 

inflytande med särskilt fokus på samlingssituationer. Metoden som används i detta arbete är 

intervju. Intervju sättet som användes kvalitativa intervjuer, detta för att få ett djupare svar 

genom att respondenten har möjlighet att ge sina svar utifrån sin verklighet. Formen för  

intervjuerna innefattade intervjuformen semistrukturerad intervju, med detta menas att de 

frågor som ställdes var likadana till alla som intervjuades. Frågorna som ställdes hade öppna 

svarsmöjligheter, detta ger förskollärarna större chans att säga sin åsikt. I intervjuerna hade 

alla respondenter fått likadana frågor men ordningsföljden varierade något. I resultatet kan 

man läsa att det är förskollärarnas syn på barnen och deras förhållningssätt till inflytande som 

ger utrymme för barnen till att få inflytande i samlingen. Vindare kan man också läsa hur 

inflytandet utspelar sig i till exempel önskesamlingar. Som förskollärare har man det största 

ansvaret för hur inflytandet i förskolan utspelar sig. 

Nyckelord 

Samling, inflytande, sociokulturellt perspektiv, förskola, förskollärare, samspel. 
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1. Inledning 
 

Detta arbete handlar om att varje barn ska få möjlighet till inflytande i samlingssituationer när 

de befinner sig på förskolan. Det handlar också om synen som förskollärare har när det 

kommer till vad inflytande i förskolan handlar om.  

I förskolans läroplan kan man läsa att barnen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka tankar 

och åsikter (Skolverket, 2010). Därför undersöks det vad förskollärarna tänker om barns 

inflytande i samlingssituationer. Hur tänker de om ordet inflytande? Hur arbetar de konkret 

för att barn ska få utöva inflytande i förskolan? Detta är intressantför att det är idag en 

diskussion i vårt samhälle om barnens inflytande i förskolan. Exempelvis i Karlstads 

kommun. I Karlstad pågår det ett byggnadsprojekt, en lekplats byggs. Det speciella med 

denna lekplats är att barnen har fått tillsammans med ett projektteam bestämt hur lekplatsen 

ska se ut (Karlstad.se/bygga-och-bo). Barnen får ett stort inflytande i arbetet med lekplatsen 

genom att de får tycka till hur den ska se ut och vad det ska vara i lekplatsen.  
 

Barn på utvalda skolor och förskolor har deltagit i projektet genom särskilda workshops men alla 

som ville hade möjlighet att tycka till på Stadsbiblioteket i Karlstad fram till vecka 17 

(Karlstad.se/bygga-och-bo). 

 

Detta ser jag som ett jättestort steg inom barnens inflytande. Jag anser att inflytande inte 

handlar om vem som ska bestämma utan att det istället handlar om samspelet mellan 

individer. Genom samspelet ska man som individ få sina intressen, åsikter och sin talan hörd 

och respekterad.  Samt att utifrån det kunna påverka sin situation. 

Som blivande förskollärare känner jag att man lätt kan tappa bort vad inflytande betyder för 

barnens existens på förskolan. Att man som vuxen lätt tänker att samlingarna på förskolan är 

till för att lära barnen den kunskap man bär på. Samlingar är ett ypperligt tillfälle för barnen 

att få dela med sig av sina intressen, åsikter och tankar. Samtidigt som de ges chansen att få 

inflytande i förskolans verksamhet. Jag har ofta undrat, när jag betraktat olika 

samlingssituationer, om det finns mer man kan göra, som förskollärare, för att barnen ska få 

påverka mer.  
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I läroplanen finns inget specifikt skrivet om samlingssituationen. Däremot står det att 

förskollärarnas ansvar är att alla barn ska ha möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och 

arbetssätt (Skolverket, 2010). I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskrivs det hur 

förskolan ska främja barnens demokratiska utveckling. Den tar också upp vikten av att barnen 

ska känna sig trygga i att kunna uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin 

situation. Detsamma gäller även förskollärarna. De ska kunna ta ansvar för sin egen och 

förskolans miljö, samt planering av verksamheten.  

Tanken med detta arbete, om barns inflytande i samlingar, är att förskollärarna som arbetar 

inom förskolan och förskollärarstudenter som vill ta del av mitt arbete känner att de blir 

inspirerade.  Arbetets förhoppning är att de ska få fler tankar och idéer om hur förskollärare 

kan arbeta så att barnen får ta del av samlingar genom att få större tillgång till inflytande i 

verksamheten. Ett inflytande som ger barnen möjligheter att uttrycka sin uppfattning om vad 

som är meningsfullt och roligt i förskolan. Jag tror att det är lätt att fastna i ett mönster, det 

gäller inte bara på förskolan utan överallt. Genom att undersökningar, som denna görs, så kan 

man som människa få ett annat synsätt på saker, och i vilket fall som helst kanske man börjar 

reflektera kring sig själv och sitt eget arbetssätt. Jag ser denna undersökning även som ett 

uppmanande till mig själv, som blivande förskollärare, att se barnen som egna individer och 

att de verkligen har rätt till att få inflytande inom förskolan.  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns 

inflytande med särskilt fokus på samlingssituationer. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

ñ Hur ser förskollärare på barns inflytande i samlingen?  

ñ Hur arbetar förskollärare konkret för att främja barns inflytande i samling? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång  
 

Under denna rubrik får du som läsare ta del av tidigare forskning inom ämnet barns inflytande 

på förskolan gentemot förskollärarnas förhållningssätt. Vad säger barnkonventionen om barns 

inflytande? Vad står det i läroplanen? Hur kan förskollärare arbeta med barns inflytande? Hur 

införlivas barnens inflytande i samlingar? Det är bland annat de frågorna som besvaras under 

denna rubrik. Tidigare forskning hjälper mig att förstå hur förskollärare tidigare sett på 

inflytande i förskolan, samt hur de ser på ordet inflytande och hur det utövas i förskolor runt 

om i Sverige.  

2.1 Styrdokument   
Nedanför presenteras utdrag från läroplanen för förskolan samt FN:s barnkonvention 

2.1.1 Barnkonventionen  

I FN:s konvention om barnets rättigheter kan man i artikel tolv läsa att barnen har rätt att bli 

lyssnade på, ska ha inflytande och vara delaktiga. Det barn som kan komma med egna åsikter 

ska också ha rätt att fritt få uttrycka dem. (Unicef, 2009).  

”För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. 

Barnkonventionens syn på barn är att de är fullvärdiga människor med egna rättigheter och 

ska bli behandlade med samma respekt som alla andra” (Unicef, 2009, artikel 12).  

2.1.2 Läroplanen  

Artikel 12 i barnkonventionen införlivas i förskolans läroplan. Detta genom att läroplanen 

vilar på en demokratisk grund. I den svenska läroplanen (2010) kan man läsa att i 

utbildningen i förskolan ska barn få tillgång till, samt möjlighet till att utveckla sin kunskap. 

Läroplanen för förskolan finns till för alla barn och är till för barns utveckling och lärande. 

Samt att införliva lusten till ett livslångt lärande. Ett viktigt uppdrag för förskolan är att lära 

barnen att förstå vikten av att visa respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som Sverige förankrat i samhället. Varje person, 
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vuxen som barn, som befinner sig inom förskolan ska visa hänsyn för varje människans 

egenvärde och även visa sin respekt för vår gemensamma miljö (Skolverket, 2010).  

Några av de viktiga punkterna om inflytande i förskolan och som samspelar med detta arbete 

om inflytande i samlingar presenteras nedanför. 

• ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina 

tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation”(Skolverket, 2010.s.12)  

• ”Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och 

utrymme i verksamheten”(Skolverket, 2010.s.12)  

• ”Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter 

respekteras”(Skolverket, 2010.s.12)  

• ”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt 

och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2010. s.12)  

   

2.2  Inflytande  

I avhandlingen ”Inflytande i förskolan - problem eller möjligheter för de vuxna?” menar 

Arnér (2006) att artikel tolv i barnkonventionen som handlar om barns rätt att fritt uttrycka 

sina åsikter kan verka självklar. Hon anser att barn har långt ifrån tillräckligt med inflytande i 

förskolan. Hela samhället och även förskolan präglas av synsättet att de vuxna lär barnen. 

Vidare menar Arnér att traditionen i tillvaron är att vuxna lär barn hur det ska gå till. Men om 

barnen inte förstår eller följer de vuxnas vägledning finns risk för att de vuxna anser att 

barnen gör fel för att de gör på sitt eget sätt. Förskollärarna på förskolan ska lära barnen hur 

en demokrati fungerar betonar Arnér. Lära sig att vänta på sin tur ibland kan betyda att man 

får ett ja och att man ibland får ett nej. Det avgörande, menar Arnér, är att barnet får uttrycka 

sin uppfattning och bli respekterad för den. För att på bästa sätt låta barn få inflytande över sin 

situation krävs det ett djupare perspektiv nämligen att försöka se utifrån ett barnperspektiv. 

Barnperspektiv innebär att man ser till en mindre grupps intressen och ställer sig frågan om 

samhället lyssnar till barnen. Låter man barnet komma till tals inom de områden som berör 

dem, samt de områden som barnen än intresserade av (Arnér, 2006). 
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 I boken små barns delaktighet och inflytande- några perspektiv (2009) så beskrivs också 

inflytande. Där beskrivs inflytande på det sättet att det handlar om barnen, att de också ska ha 

rätten att bli hörda. När man har diskussioner om inflytande i förskolan så brukar den för det 

mesta handla om vem som egentligen bestämmer. Men samtidigt så ser man inflytande som 

väldigt viktigt inom gemenskapen och det sociala samspelet i förskolan. Detta för att just 

inflytande och delaktighet är ett aktuellt ämne som diskuteras mycket inom förskolan.  

Johannesen och Sandvik (2009) menar att när en person har rätten till inflytande betyder inte 

det att denne ska bestämma, det handlar om mycket mer. Alla är en del av gemenskapen och 

inom gemenskapen så handlar inflytande mer om att visa respekt och inkludera - detta oavsett 

åsikter och inställning. Inflytande i förskolan handlar inte heller om att barnen ska ha lika 

stort ansvar som vuxna, då det största ansvaret ligger och ska ligga hos förskollärarna. 

Inflytande är inget som en person utövar på egen hand utan det handlar om hur människan 

samspelar, lyssnar till och respekterar varandra i en gemenskap inom förskolan. Vidare 

beskrivs också inflytande som ett begrepp som kan uppfattas i den meningen att det handlar 

om det enskilda barnets vilja och lust. Johannesen och Sandvik (2009) anser att rätten till 

inflytande inte handlar om att få sin vilja igenom utan att barnet är en del av gemenskapen och 

kan då påverka det som händer i till exempel samlingar med sina uttryck och åsikter. Det 

handlar om att barnen är med och skapar en bra vardag i förskolan. 

 I Ribaeus (2014) avhandling ses barnen som kompetenta människor som har och bör få 

möjlighet att agera men också som beroende av oss vuxna. Vidare i sin avhandling beskriver 

hon inflytande som att bli lyssnad på, att bli hörd och att någon faktiskt tar till sig det barnen 

säger. I avhandlingens resultatet framkommer det att förskollärarna vill ha med barnens egna 

intressen och ideèr i deras verksamhet och i deras planering av avdelningens vardagliga 

aktiviteter. Barnen är individer som vill ha inflytande och vara med och styra över 

verksamheten. Avhandlingen säger också att barnen får möjlighet till större inflytande om 

verksamheten inte är planerad in i minsta detalj. Ribaeus (2014) visade också att barn skulle 

få tillgång till inflytande genom att förskollärarna samarbetade och lyssnade till barnen och 

deras åsikter och intressen och därmed sätts i samspel med sin omgivning (Ribaeus, 2014). 
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2.3 Förskollärarens roll 

Arnér (2009) bygger resultatet i första hand på de berättelser som förskollärarna har delat med 

sig av i undersökningen. Förskollärarna berättade om samspelet mellan individerna på 

avdelningen. Undersökningen gjordes för att få en bild av vad utvecklingsarbetet på en 

förskola har för betydelse för förskollärarnas personliga utveckling inom arbetet. Men också 

för förskollärarnas förhållningssätt till barnen som befinner sig på förskolan. Undersökningen 

som gjordes har lett till en förståelse hos respondenterna. Det genom att de förstått vilken 

betydelse det har för barnen och hur det påverkar barnens initiativ till inflytande och 

meningsskapande i förskolans värld.  

För att kunna undersöka detta gav Arnér (2006) fyra stycken uppgifter till förskollärarna: att 

säga ja istället för nej, att ta ett eget beslut och stå för det, att se med ”nya ögon” på 

verksamheten och slutligen reflektera kring vad som förändrats hos mig och hur har det gått 

till. Arnérs egna tolkning av förskollärarnas reflektioner om att vända ett nej till ett ja har inte 

visat någon skillnad på vare sig deras synsätt eller på deras syn på interaktion med barnen. 

Istället kan man läsa i resultatet att en förändring sker när förskollärarnas visar intresse för 

och reflekterar över vad som faktiskt händer. Arnér har också kommit fram till att 

förskollärare ser ur olika synvinklar och förändrar synsättet, till exempel att gå från ett nej till 

ett ja. Samt att det vänder upp och ner på det som förskollärarna har tagit för givet under sina 

arbetsdagar på förskolan (Arnér, 2006).  

I boken ”Lyssnandets pedagogik- etik och demokrati i pedagogiskt arbete” kan man läsa om 

förskollärarens tankar om samlingar och förskollärarens roll. På samlingarna verkade barnen 

stundtals roade men det största fokusen låg på förskolläraren och att denne skulle förmedla sin 

kunskap till barnen. Förskolläraren märkte att barnen inte alls var intresserade i samlingen när 

detta skedde och när de istället släppte taget om den planerade samling så blev barnen mycket 

mer engagerade. Förskolläraren lyssnade till barnen och följde istället deras tankar och 

åsikter. Genom detta kunde förskolläraren förmedla sin kunskap på ett bättre sätt, men i 

samspel med barnen, som också var själva syftet. När barnen fick förmedla sina tankar och 

åsikter så såg förskolläraren glöden i barnen ögon och viljan att lära sig. Genom att 

förskollärarna jobbade på det nya sätt så märktes det att de hade fastnat i gamla mönster som 

var svåra att bryta sig ur. Förskollärarna hade en föreställning om hur den rätta samlingen 
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skulle se ut. Men när de testade att gå utanför ramarna i samlingen så kändes det som att de 

gjorde nått fel. När samlingen planerades så utgick de ifrån vad som var viktigt för barnen att 

lära sig, men då skede det alltid från de vuxnas perspektiv. De reflekterade aldrig över 

innehållet i samlingarna och vad barnen kanske tyckte om samlingarna. Med andra ord sågs 

inte förskolläraren som den ”skyldiga” om samlingen var dålig, utan att barnets ointresse för 

samlingens innehåll var faktorn. Vad barnen tyckte eller tänkte de aldrig reda på. När de 

senare förändrade detta fick barnen ett större inflytande i samlingarna och förskollärarna 

släppte på kontrollen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005)  

Det kompetenta barnet är ett begrepp som har växt fram och barnens rätt att bli hörda har 

tagits med i dokumentation som till exempel FN:s barnkonvention. Förskollärare i förskolan 

jobbar med att utveckla hur man kan ge barnen inflytande på ett bättre sätt och hur deras 

tillgång till att få ha inflytande kan förändras (Svenning, 2011). 

För att barnen ska få sina behov tillgodosedda krävs att barnens rättigheter tas på allvar och 

att barnens rättigheter ska användas i verksamheten och för att detta ska fungera så är 

samspelet mellan vuxen och barn viktigt. Det är de vuxna som har ansvar, och ofta 

skyldigheter, i verksamheten och barnen har rättigheter. Den vuxna har i verksamheten 

skyldigheten att lyssna aktivt på barnen men också jobba utifrån barnens behov och rätt till 

lärande. Därför behövs det förskollärare som är närvarade för barnet och har kunskapen om 

barns rättigheter. Detta för att vara till för barnet 100 %. Det är viktigt att barnen får veta att 

de har rätt till att påverka sin vardag på förskolan (Svaleryd & Hjertson, 20012).  

    

2.4  Samling  
Samlingar måste ständigt diskuteras, utvecklas och förnyas om det ska bli en meningsfull 

stund för barnen. Om samlingarna är till för barnen så måste förskollärare vara beredda på 

förändring. Detta eftersom barnens intressen och frågor är olika och förändras ständigt. Men 

bara för att man som förskollärare har barnens frågor i fokus menas det inte att man ska lämna 

över allt ansvar om innehållet i samlingarna till barnen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Det är 

tvärtom, genom detta blir kravet på förskollärarna mycket större. Med det menas att man hela 

tiden håller sig medveten om syftet med samlingarna. Man ger barnen en röst, man synliggör 

barnen och bjuder in till inflytande, men som vuxen får man aldrig ge upp sitt ansvar helt. 
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Värdet av en samling ska utgå ifrån barnens intressen och egna frågor. Detta gäller så klart 

inte bara samlingen utan hela förskoleverksamheten (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

Om man ser till forskning tillbaka i tiden, ser man att den fortfarande är väldigt aktuell i hur 

man arbetar med inflytandet idag. Rubinstein Reich (1996) visar med sitt resultat hur de 

förskollärare hon observerat tänker och handlar när en samling leds. Det visade en 

återkommande faktor att barnen skulle vara aktiva under samlingarna. Under samlingarna så 

var det ett mycket högt tempo och barnen hade inga specifika platser så det var fritt att byta 

platser som man ville. På en avdelning visade resultatet att barnen älskade när förskolläraren 

sjöng sånger och berättade historier och då blev väldigt stilla och lyssnade med stort intresse. 

Vidare fanns det förskollärare som också hade samlingar där barnen fick samtala om saker 

som de tyckte var intressanta och förskollärarna lyssnade på vad barnen hade att säga. Under 

analysens gång så knöts förskollärarnas tankar och handlingar till ett nyckelbegrepp: ”att hålla 

det hela i gång”. Med detta begrepp menas att förskollärarna kände att de alltid var tvungna 

att hålla igång samlingen från början till slut. Resultatet av förskollärarnas föreställningar 

analyserades. Resultatet som kom fram visade på hur en samling ska gå till och se ut, samt 

tankar och mentala bilder om samlingen. Rubinstein Reich (1996) lyfte fram att i och med 

samhällets förändring så hade det också blivit andra krav på dig som individ och förskollärare. 

Man skulle ha fokus på ett arbete som var mer inriktat på ett arbetssätt där barnen blev mera 

individer, alltså skulle man göra barnen mer självständiga. Vidare säger också Rubinstein 

Reich att samlingssituationer har olika utgångssätt. Många tycket att en samling är till för att 

barnen ska få lära sig nya saker och genom det får barnen ny kunskap. Samlingen är ett bra 

tillfälle för barnen att visa sig verksamma. Detta inför förskollärarna och barnen på förskolan 

men det är också ett bra tillfälle att få bättra på sin identitetsutveckling (Rubinstein Reich, 

1996). 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
Under denna punkt så tas det sociokulturella perspektivet upp, det kan vidare kopplas till 

resultatet i denna studie. Du kommer att få läsa om ett sociokulturellt perspektiv kopplat till 

inflytande.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Fokus i detta perspektiv ligger på att alltid förklara tankar, känslor och beteenden i relation till 

det som människan utsätts för. Det människor lär sig sker oftast i ett socialt sammanhang. 

Man inte komma ifrån det faktum att man lär sig saker varje dag. Genom att man deltar i olika 

gemenskaper så lär man sig också automatiskt. Det man lär sig, vem man är samt hur man ska 

bete sig i en situation som uppstår, lär man sig i interaktion med andra (Säljö, 2000). Enligt 

det sociokulturella perspektivet är de grupper man tillhör, samt den kultur man växer upp i, 

som utgör en stor del inom detta perspektiv. De kulturella minnen man fått och det språk som 

man växer upp med blir aktuella inom det sociokulturella perspektivet. Detta för att 

perspektivet menar att språket samt de tecken man vant sig med under uppväxten har kopplats 

ihop (Säljö, 2000). Inom perspektivet visas det på att även fast att man är i en grupp får man 

inte glömma bort att man också är en individ. Genom att man är i en grupp så påverkar man 

gruppen med sina sinnen, tankar och åsikter. Men en grupp påverkar också individen. Det 

sociokulturella perspektivet säger att individerna inte bara är individer utan perspektivet 

menar också att människor är individer i en grupp och i det sociala sammanhang som finns. 

Människan är ett socialt flockdjur och det är också i samspel med andra som man utvecklas 

som individ. Människan är sällan ensam utan interagerar ofta i grupp. Människan är en del av 

ett samhälle. En individ går från att vara åskådaren i en grupp till att själv som individ styra 

över aktiviteten som pågår. Om man vill veta hur detta perspektiv fungerar ska man inte bara 

kolla på individen utan på individen som är en del av en grupp. Man kan inte bara studera en 

enda individ för att få veta hur hela samhället beter sig, man måste se hela helheten. Alla är vi 

olika (Säljö, 2000). 

Lev Vygotskijs teorier utgår också från ett sociokulturellt perspektiv, att man som lärare 

genom att vara ”tyst” låter barnet få ordet och därmed får barnet tillgång till det lärandet. 

Vygotskij hade tankar om barnet och dennes utveckling i ett nära samspel med andra 

människor, och menade att det är därför samspelet är viktigt för barnets lärande. Ett barns 
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kunskap kommer till genom att barnet härmar en ”modell” som barnet vill ta efter och genom 

att barnet ser saker som är intressanta. Enligt hans teorier så är förskollärarens roll att vara 

avvaktande så att barnet kan få större inflytande till att samtala och få göra sig och sina åsikter 

hörda (Ur.se, 2007). För Vygotskij handlade inte lärandet om vilka begränsningar en individ 

hade, utan om vilka möjligheter en individ hade att lära sig om den fick rätt hjälp. Vygotskijs 

teorier säger också att barnen lär i samspel med andra barn och med andra förskollärare. Detta 

kallar Vygotskij för den proximala utvecklings zonen som man även kan läsa ur det som Säljö 

beskriver om det sociokulturella. I den proximala utvecklings zonen så finns det olika nivåer. 

I den första nivån så utvecklar barnet olika förmågor med hjälp av en annan människa, en 

människa som har en större förmåga än barnet. Nästa nivå innefattar att barnet har utvecklat 

en egen förmåga. Här kan barnet lösa problem självständigt utan hjälp från en annan 

människa. Sedan kommer barnet till den tredje nivån där hen nu har fått kunskapen och 

lärandet av en annan människa. Men är nu en egen individ och lärandet har nu blivit en del av 

barnet som denne kan använda i andra sammanhang (Kroksmark, 2011).  

Lev Vygotskijs teorier om barnet är högst relevanta för just pedagogiken. I det 

samhällsvetenskapliga begreppet så utvecklas barnet i en inlärningsprocess. I samspel med 

omgivningens individer och artefakter så utvecklas barnet. På så sätt skapar den vuxna och 

barnet ett inlärningssamspel tillsammans (Vygotskij, 1999)  
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4. Metodologisk ansats och val av metod  
När man gör en studie så kommer resultatet påverkas av det man ser och det man får reda på . 

Bryman (2011) skriver att innan man börjar på sin forskning så är det av stor vikt att tänka på 

vilken av alla metoder man ska använda sig av inom forskningen. Man ska ställa sig frågan 

hur ska metoden jag väljer att använda mig av att besvara mina frågeställningar? I detta 

kapitel så kommer metod, validitet, reliabilitet, urval och genomförande presenteras. 

4.1 Metod 

Som metoden till detta arbete valde jag intervjumetoden kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman 

(2011) så ger kvalitativa intervjuer större utrymme för att fördjupade svar. När respondenten 

ger ett fördjupat svar så innebär det att personen som blir intervjuad ger sin egen uppfattning 

och tolkning som svar. Svaret kommer från förskollärarens egna upplevelser från verkligheten 

på förskolan. Formen för mina intervjuer innefattade semistrukturerad intervju. Med det me-

nas att jag ställde samma frågor till alla förskollärarna som intervjuades, men kanske inte i 

samma ordningsföljd (Bilaga 2). Intervjuerna gjordes med förskollärare på 2 olika förskolor. 

Varje intervju spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Jag valde att spela in mina intervjuer, 

detta för att respondenterna skulle känna att de inte blev förhörda. Märker inte respondenten 

telefonen som spelar in intervjun så kan respondenten koncentrerar sig mer på det frågor som 

ställs och ge ärliga svar. Använder man sig av tillexempel en kamera som spelar in eller ett 

anteckningsblock som skrivs på så kanske intervjun inte blir lika bra. Då kanske inte de svar 

man får är lika fördjupade som de man kunde ha fått om respondenten känt sig mer trygg. 

Frågorna som ställdes hade öppna svarsmöjligheter. Inga förtryckta svar fanns utan förskollä-

rarna fick ge sina egna svar och tolkningar. Genom detta får förskollärarna större chans att 

säga sin åsikt som svar till frågorna.  

 

4.2 Urval  
Jag är intresserad av att undersöka hur barn inom förskolemiljön, främst då på samlingar, ges 

möjlighet till att få inflytande. Jag valde i min undersökning att vända mig till förskollärarna 

och deras syn på hur och om barnen får inflytande. Från början hade jag tänkt göra intervjuer 

med förskollärare samt att observera barnen i samling. Men så blev inte mitt fall, så jag gjorde 
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endast intervjuer med förskollärare. Detta för att jag kände att tiden som fanns till förfogande 

för mitt arbete inte skulle räcka till för att göra observationer.  

Jag valde att ha med 4 stycken förskollärare för att jag återigen kände att tiden var knapp och 

att jag skulle hinna transkribera det data jag fått fram från mina intervjuer. Jag valde även 4 

stycken förskollärares för att jag kände att jag då kunde få olika syn på deras tankar och 

åsikter om just inflytande inom förskolan och på samlingar. 3 av mina förskollärare jobbar på 

samma avdelning och en förskollärare jobbar på en helt annan förskola. Jag valde 3 stycken 

förskollärare på samma avdelning för att jag tycker att alla människor är individer och alla har 

ett eget sätt att tänka. Så även fast man jobbar på samma avdelning så kan man ändå ha olika 

synsätt på inflytande. Jag tror att förskollärarna så klart pratade med varandra innan jag kom 

och intervjuade dem. Men jag hade inte avslöjat mina frågor innan jag kom, endast mitt syfte 

med intervjuerna.  

Genom att jag även tog med en förskollärare från en annan förskola så fick jag även se en 

annan syn på inflytande från en annan förskollärare.  

Jag har döpt mina förskollärare till andra namn, detta för att dölja deras identiteter. Jag valde 

också att välja könsneutrala namn, detta för att vilken kön förskollärarna har spelar ingen roll 

för min undersökning. Förskollärarnas namn blev följande förskollärare 1: Robin, 

förskollärare 2: Lou, förskollärare 3: Kim, förskollärare 4: Charlie. 

 

 

4.3 Genomförande 

Innan jag gjorde mina intervjuer med förskollärarna så tog jag kontakt med förskolechefen på 

förskolorna, som mina intervjuer genomfördes på. Jag presenterade mitt syfte och varför jag 

valt att ta kontakt med denna förskola för förskolechefen. När jag fått godkännande att göra 

intervjuerna av förskolechefen så tog jag kontakt med avdelningarna där mina intervjuer 

genomfördes. På en av avdelningarna så ville de prata med varandra om att delta och skulle 

återkomma till mig innan de bestämde sig. Den andra förskolläraren sa ja på en gång. Efter att 

den kontakten gjorts så började jag göra framställa frågeställningar samt göra samtyckesblan-

ketter (bilaga 1) till intervjuerna. När jag fått mitt godkännande för mitt syfte och för mina 
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frågeställningar av min handledare så togs jag återigen kontakt med förskolan där intervjuerna 

skulle genomfördes för att kolla om de kommit fram till ett beslut.  

Avdelningen hade nu diskuterat med varandra om att delta i min undersökning och kommit 

fram till att de gärna ville ställa upp i undersökning. 

Jag skickade inte ut hur mina frågeställningar till förskollärarna på de olika förskolorna i för-

väg, för att jag ville att svaren jag fick inte skulle vara uttänkta i förväg. Jag ville också ha 

personliga svar av förskollärarna, deras egna tankar och synsätt.  

Jag skickade ut olika tider att välja på, detta för att det skulle passa med förskollärarnas sche-

man. Mina intervjuer tog plats i förskolemiljö. Vi satt i ett ostört rum som förskollärarna själ-

va fick välja, detta för att jag ville att de skulle välja en plats där de kände sig trygga i samt att 

de kände att de ”andra” inte kunde smyglyssna på vad som sades under intervjuns gång. Innan 

jag började med intervjuerna så fick varje förskollärare läsa och skriva i ett samtyckesblankett 

som jag hade med mig (bilaga 1).  

Där fick de neka till att vara med i min undersökning eller tacka ja till att delta. När intervju-

erna genomfördes använde jag mig utav mobiltelefon, detta för att jag spelade in intervjuerna 

så att det skulle underlätta främst för mig till att analysera förskollärarnas svar.  

Mina intervjuer tog mellan 15-22 minuter att genomföra. Jag trodde att det skulle ta längre tid 

min jag kände ändå att jag fick mycket bra svar på de frågor jag hade.  

 

4.4 Validitet  
Ordet validitet betyder att inom en undersökning så tittar man på vad det är som mäts inom 

det ämnet som studeras. När man valt den metod man ska använda så måste man också tänka 

på att metoden ska kunna hjälpa till att besvara de frågeställningar man har. Om man väljer en 

metod som kan besvara de frågeställningarna så har man en hög validitet (Bjereld & Demker 

& Hinnfors, 2009). Utifrån mina frågeställningar så valde jag att jag skulle göra 

semistrukturerad intervju med förskollärarna. I denna form av intervju så har man öppna svar 

genom att personen man intervjuar kan svara öppet på frågan med sina egna åsikter och 

tankar. 
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4.5 Reliabilitet  
Om man slarvar med reliabiliteten så blir arbetet inte bra, för det är viktigt att man genomför 

arbetet på en bra sätt och har tänkt ut innan man börjar hur man ska gå tillväga. Inom att få 

svar på reliabilitet så finns det två sätt man kan ta hjälp av. Det första av de sätten är att man 

tar hjälp av en annan forskare. Den forskaren kan göra om undersökningen eller en bit av 

undersökningen. Om den forskarens svar blir samma så heter det att resultatet har en hög 

intersubjektivitet. Det andra alternativet är att man som forskare kan göra om någon del i sitt 

arbete. Ifall det ändå blir samma resultat så kallar man det för hög intrasubjektivitet, då 

betyder det att man får likadant resultat vis olika mätningar (Bjereld & Demker & Hinnfors, 

2009). 

 

4.6 Etiska överväganden  

När man ska påbörja en undersökning finns det några forskningsetiska krav som ska följas 

under hela forskningsprocessen, detta både innan, under och efter undersökningen. Beroende 

på vilken metod man väljer att använda blir olika forskningsetiska krav olika viktiga      

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

4.6.1 Informationskravet och samtyckeskravet  

Samtyckeskravet innebär att informanterna måste godkänna sitt deltagande och att de har rätt 

att bestämma över hur de ska medverka (Löfdahl, 2014). Även detta fick de svara på i infor-

mations brev där de gav med tycke till att medverka i undersökningen genom att kryssa i en 

ruta att de ville medverka samt en underskrift med datum. Det är även här bra att få samtycket 

skriftligt. Om man ska använda sig av intervjuer i förskolemiljön så ska man först kontakta 

rektor eller förskolechef för de valda förskolorna och fråga om man har tillåtelse att genomfö-

ra arbetet med intervjuer på deras förskola. Detta gjorde jag genom att ta kontakt med just 

förskolechefen på förskolorna, där jag genomförde min undersökning. När man ska fråga om 

man får tillgång till deras förskolor i sitt arbete med intervjuer så presenterar man för försko-

lechefen vad man tänkt göra, vilka informanterna är och varför man valt just deras förskola. 

Om man får ett klart tecken från förskolechefen, i detta fall, så måste man såklart fråga för-
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skollärarna som man vill intervjua om de vill gå med på att bli intervjuade. Om intervjuer med 

barn ska ske så måste man också få klart tecken från barnens vårdnadshavare (Löfdahl, 2014). 

Men i denna undersökning så har intervjuerna dock endast ske med förskollärarna.  

Ett annat krav som gäller är informationskravet där de personer som vill delta ska få informa-

tion som syfte och avsikt med undersökningen, att det är frivilligt att delta och att de har rätt 

att hoppa av undersökningen när de vill, utan några konsekvenser (Löfdahl, 2014). Som per-

sonen som intervjuar behöver man också ha på sin ”etiska radar”(Skånfors). Där känner man 

som intervjuare av ifall personen som blir intervjuad inte vill svara på en fråga men inte vågar 

tala om det(Löfdahl, 2014). Detta gjorde jag genom att jag innan frågade personen jag skulle 

intervjua om hen var redo att börja och att det var helt okej för personen att stoppa intervjun 

precis när som helst. Respekt och förtroende är väldigt viktigt innan och under en intervju, 

man behöver även tänka på hur frågorna formuleras, så syftet med intervjun blir visat för per-

sonen som intervjuas och så att missförstånd inte uppkommer (Bryman, 2013). Informations-

kravet uppfyllde jag genom att förskollärarna i min undersökning har fått skriva på och gett 

sitt godkännande i informationsbrevet jag skickade ut till förskollärarna. Informationen kan 

ske muntligt med det är även bra att ge ut det skriftligt (Löfdahl, 2014).  

 

4.6.2 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet handlar om att de som deltar i undersökningen ska vara anonyma. Det 

innebär att man i en kvalitativ god forskning som man utför har ett tydligt syfte och att man 

samtidigt skyddar deltagarna från kränkning och skada (Vetenskapsrådet, 2011). Detta gör jag 

genom att när min studie är färdigställd så förstörs de inspelade intervjuer som gjorts och att 

deras namn, ort eller förskolans namn inte visas. Istället så har påhittade namn skapats. Fors-

karen ska sträva efter att vara objektiv och inte påverka personen i fråga eller skeenden, och 

de deltagandes identiteter får inte röjas (Vetenskapsrådet, 2011).   

Samt att insamlat material och personuppgifter måste förvaras så att ingen obehörig kan ta del 

av den.  
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4.6.3 Nyttjandekravet  
Till sist gäller också nyttjandekravet. Nyttjandekravet handlar om material som samlas in un-

der undersökningen gång endast skall ingå i den tänkta studien. När man är färdig med exem-

pel sitt examensarbete och det är godkänt skall all data förstöras (Bryman, 2011).  

Detta uppfylls när mitt examensarbete blivit godkänd. Då kommer all insamlad information 

förstöras.
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5. Resultat och analys 
Under denna rubrik får du som läsare ta del av resultatet i denna studie. Resultatet har delats 

upp under 6 stycken underrubriker, detta för att det ska bli lättare för läsaren. Analysen av 

resultaten är med i resultaten.   

5.1 Förskollärarnas syn på barns inflytande i samling   

Jag har analyserat mitt material i tre kategorier: Barns ålder, påverka innehållet i samlingen,  

när sker det egentligen inflytande. Dessa kategorier presenteras nedanför. 
 

5.1.1 Barns ålder 

Förskollärarna i undersökningen uttrycker att de ser åldern på barnen som ett hinder för barns 

inflytande i samlingen. Kim ger bara ett kort svar där hen säger att det är viktigt med inflytan-

de, men att det beror helt på vilken ålder det är på barnen.  

 
Jag känner att det beror på barnets ålder hur mycket inflytande barnet får. Ett yngre barn får 

inte lika mycket inflytande som ett äldre barn får (Kim)  

 

Detta för att Kim känner att de yngre barnen har ett större hinder med att kunna uttrycka med 

ord de som de vill visa. Samtliga förskollärare tycker sig se att de yngre barnen 1-3 inte får 

lika stort inflytande som de äldre barnen. De uttrycker dock att barnen får bli sedda och får 

inflytande, t.ex. när de får komma fram och sätta upp sin bild på tavlan att de är på förskolan.   

 
Barnen får själva sätta upp sin bild på en tavla under morgonsamlingen, det tycker jag är en 

sorts inflytande. Barnet får bli sett av sina kompisar (Lou) 

 

Detta tycker de räknas som inflytande för att det är något som barnen tycker är roligt och de 

blir stolta när de får visa sin bild och hänga upp den. De uttrycker att om man ska ha inflytan-

de som barn så ska man kunna sitta och lyssna på de andra barnen.  
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De yngre barnen har för kort tålamod för att kunna sitta stil länge, de blir lätt uttråkade (Lou)  

 

Lou menar på att de kan bli en utmaning för de yngre att kunna sitta länge och lyssna på var-

andra. Men de tycker samtidigt att de äldre behöver större utmaningar än vad de yngre behö-

ver. När man har samlingar i åldersgrupper så tillåts de äldre att få större inflytande i dessa 

grupper än vad de yngre får. I de äldre grupperna så får barnen bestämma vad som ska ske, 

vad de ska göra under samlingens gång. Under de yngres samling däremot så har förskollära-

ren redan bestämt vad som ska ske under den tiden de har tillsammans. Här tas det upp att de 

yngre barnen inte riktigt kan uttrycka sig med språket.  

 
Vi har ganska unga barn på avdelningen och vi känner att de inte uttrycker sig lika bra.   

Därför är de yngres samling planerad men inte de äldres (Lou)  

 

Lou tar återigen upp att de mindre barnen får inflytande i samlingen genom att sätta upp sin 

bild på tavlan och visa att de är närvarande. Även Charlie som jobbar på en helt annan försko-

la säger här att det är lättare att ge de äldre mer inflytande än de yngre, beroende på språket. 

Enligt Charlie så är det lättare att kommunicera med de äldre.  
 

När vi har samling så är det lättare att kommunicera med de barn som kan språket, som kan ut-

trycka sig. Därför kan jag säga att de äldre från lite mer inflytande än de äldre (Charlie)  

 

I detta resultat kan man se att förskollärarna är överens om att barnens ålder spelar roll för hur 

inflytandet kan ge uttryck. De tycker att de yngre barnen har lite svårare för att få inflytande 

upp till den nivå som de äldre. Man kan läsa att förskollärarna ser barnens ålder som ett hin-

der för inflytande. Men i boken vad berättas om mig kan man läsa att de yngre barnen ofta 

använder hela sin kropp för att kommunicera. Detta vet man genom att flera forskare har gjort 

dokumentationer av yngre barn i förskolan, hur de kommunicerar med varandra och med om-

världen genom ett rikligt kroppsspråk (Svenning, 2009).  

Förskollärarna i detta arbete uttrycker också att det handlar om att barnen måste lära sig att 

sitta och visa respekt för det barnet som har inflytande i det ögonblicket. Detta kan bli svårt 

tror de, utmaningen blir främst för de yngre barnen.  
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5.1.2 Påverka innehållet i samlingen  

Robin tycker att det är viktigt att barnen får inflytande i förskolan för det säger förskolans 

läroplan, men att barnen kanske inte får de i den mån de ska ha.  

 

Alla barnen på förskolan ska känna att de får vara med och bestämma vad som händer i deras 

vardag. Det tycker jag gäller under hela dagen inte bara under samling. Men det är svårt att få 

till. Men det ska göras, vi har ju vår bibel (läroplanen) att följa (Robin) 

 

Charlie trycker också på att det blir mindre samlingar på förskolan, i alla fall på deras 

förskola. Samt att hen känner att barnen egentligen inte får så mycket inflytande som de 

egentligen skulle kunna få. Charlie nämner också att det är under samlingarna som barnen och 

de vuxna tränar på det sociala samspelet tillsammans.   

 

Inflytande är ju något som ska genomsyra hela dagen, men jag känner att under samlingar så är 

det mer inflytande, det är lättare att inkludera barnen då. Jag känner att det är då det 

socialasamspelet mellan oss visar sig, men som jag sa innan kanske det blir mer med de äldre 

barnen (Charlie) 

 

Förskollärarna tycker att barnen ska få vara med och styra på samlingar. Att barnen får vara 

med och påverka, detta utifrån barnens egna intressen och åsikter.   

 

Alla barnen får stärka sitt självförtroende genom att bli seeda och respekterade av sina 

kompisar men också av oss vuxna (Kim) 

 

Robin och Kim sa att de ville utveckla samlingarna så att alla barnen fick mer inflytande, men 

de visste inte riktigt hur de skulle gå till. De tyckte också att även om man skulle ge barnen 

mer inflytande så skulle man ändå ha rutiner, för barnen behöver rutiner. Charlie sa också att 

hen själv inte tyckte att samlingar var det roligaste som fanns men hen ville bli bättre på detta. 
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Så innan Charlie skulle förändra samlingar så ville hen själv uppliva sitt intresse för att ha 

samlingar. Där emot gillade hen att samtala med barnen och att barnen genom detta fick 

tillgång till inflytandet på förskolan enligt Charlie. Dessa samtal skedde inte under samling. 

Charlie sa att detta problem, som hen såg det, låg så klart inte hos barnen utan hos 

förskolläraren. Tanken om att barnen skulle få påverka vad som sker i samlingen var Lou och 

Kim mer nekande till. Barnen på deras avdelning var inte riktigt uppe i ålder för att förstå vad 

det menas med att få inflytande och att få utveckla samlingen. De tyckte att det är barns ålder 

som gör så att inflytandet och påverkan inte kan ges fullt ut. Även språket var en stor del i att 

barnen inte kunde påverka samlingen så mycket, det skulle inte fungera för de yngre barnen, 

för att de inte utvecklat språket bra.  

Charlie och Robin tyckte att det skulle vara jättekul att förändra samlingen så att barnen 

känner att de får uttrycka vad de tycker är kul och intressant. Men också att de får tillgång till 

ett större inflytande på samlingen. Problemet de kände var att de inte visste riktigt visste hur 

de skulle gå tillväga för att göra det möjligt.  

 

Man vill alltid förnya och förbättra samlingarna för barnen. Man vill ge barnen mer inflytande 

och man vill kunna ge barnen chansen till att påverka så mycket som möjligt under samlingarna. 

Men jag känner att tiden man har till samlingar inte räcker till. Det är svårt att ändra på de 

rutiner man lätt fastnar i (Robin) 

 

Men de trycker också på att även fast barnen får mer inflytande till att kunna påverka 

samlingarna så måste vissa rutiner finnas. Lou tyckte där emot att det är förskolläraren själv 

också som säter stopp för inflytandet till påverkan och att det är förskollärarens eget ointresse 

för samlingar. Men detta problem, som hen ser det, ligger hos förskolläraren och inte hos 

barnet.   
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5.1.3  När är det egentligen inflytande 

Charlie tycker att det skulle bli en intressant samling och något annorlunda där barnen fick ta 

tag i tyglarna på samlingen. Samtliga förskollärare uttryckte att det var i början av varje 

samling som barnen fick mest inflytande, detta hade att gör med att barnen fick hänga upp sin 

bild och visa de andra barnen att de var närvarande på samlingen. Sen var även fruktstunden 

ett tillfälle där barnen fick inflytande, för de fick nämligen välja själva vilken frukt de ville ha. 

Minst inflytande var efter att korten blivit uppsatta för då var det oftast en förskollärare styrd 

aktivitet, det var förskollärarna överens om. 

 
När barnen fått visa sina bilder förde andra så tar vi ”lärare” över samlingen. Det är våra ideèr 

som styr resten av samlingen (Charlie) 

 

Sen tyckte förskollärarna Robin, Lou och Kim att de berodde också på vilken dag det var i 

veckan för varannan torsdag hade de ju önskesamling och då gavs barnen inflytande under 

hela samlingen. Charlie tyckte också att barnen gavs mycket inflytande om lek eller liknade 

gjordes under samlingens gång.  

Inte heller här var förskollärarna helt överens. Tre av dem tycker att barnen får inflytande när 

de får vara med och välja på önskesamlingen som de har på förskolan och att barnen får 

tillgång till inflytande när de får välja frukt själva. Charlie däremot sa att hen skulle tycka att 

det var väldigt kul om barnen kunde hålla i en samling någon gång. Men först ville hen att 

barnen skulle känna att de kunde våga hålla i en samling innan de kastades ut ensamma i 

barngruppen.  
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5.2 Konkret arbete med barns inflytande i samlingar   

Jag har analyserat mitt material i tre kategorier: Önskesamling, barnens egna initiativ till 

samling och hinder för barns inflytande. Dessa kategorier presenteras nedanför. 

5.2.1 Önskesamling 

Genom att barnen ska få inflytande i förskolan så berättade både Lou och Kim att de har öns-

kesamlingar.  
 

Vi förskollärare tar fram en tavla där det finns 6 stycken olika bilder att välja på.  

Det som finns att välja på är sånger, läsa bok, trolla, leka pomperi posa, leka hundens ben och 

rörelse/dans (Lou).  

 

Denna tavla kom fram varannan torsdag och då drog förskolläraren ett namn på ett barn som 

fick komma fram. Barnet pekade då på den bild som denne tyckte verkade mest intressant, 

och bilden som barnet valde blev också det de gjorde på samlingen. Nästa gång önsketavlan 

kom fram var det således ett nytt barn som fick välja bild. Robin nämner också önskesamling 

som något de använder sig av där barnen får vara med och bestämma. Vilket då ses som att 

barnen ges inflytande i samlingen. Hen tyckte dock att det var lite tråkigt att de bara hade det 

varannan torsdag. Genom att de skulle ha den 1 till 2 gånger i veckan så menar hen att barnen 

skulle få ett mycket större inflytande. Robin tycker att önskesamling är ett bra sätt för barnen 

att få uttrycka vad de vill att samlingen ska handla om och att förskollärarna får lära sig att 

släppa på sina tyglar. Genom att barnen får ha önskesamling så får de också tillgång till infly-

tande anser förskollärarna.  

Åberg & Lenz Taguchi (2005) säger att ger man barnen en röst, man synliggör barnen och 

bjuder in till inflytande när barnen får större inflytande i samlingen. Som vuxen får man aldrig 

ge upp sitt ansvar helt, för det är ändå de vuxna som bär det största ansvaret på förskolan. 

Värdet av en samling ska utgå ifrån barnens intressen och egna frågor. Detta gäller så klart 

inte bara samlingen utan hela förskoleverksamheten (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  
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5.2.2 Barnens egna initiativ till samling  

Robin berättade att innan lunchen så brukar de ha en liten minisamling. På den samlingen så 

brukar de sjunga lite eller berätta en saga. Det tar även Kim upp att på samlingen innan 

lunchen så har barnen mycket mer inflytande. Där sjunger de sånger som barnen får välja, de 

kan göra flanosagor som barnen hjälper till att sätta upp på tavlan sen så har barnen egna 

samlingar. På dessa egna samlingar så är det barnen som själva tar initiativet att leda 

samlingen. När detta sker så brukar det vara de äldre barnen som håller i tyglarna för 

samlingen. De sjunger eller berättar en någorlunda sammanhängande berättelse. Kim berättar 

att fröknarna tar ett steg tillbaka när detta händer och låter barnen ha samlingarna själva.  

 

Det syns på våra barn att de tycker att det är jättekul att få ha samlingarna själva,  

de lyser upp som små solar och då blir man även själv glad att barnen har så kul av att få det 

stora uppdraget att håla i samlingen (Kim) 

 

De ser att barnen blir helt överlyckliga av detta och de tar ett steg tillbaka för att barnen ska 

kunna utöva det inflytande de får. Men som förskollärare får man inte glömma bort att man 

har det största ansvaret för det som händer på förskolan säger Kim. Då får man som 

förskollärare se till att det kanske inte är samma barn som tar tag i samlingarna varje gång 

innan lunch, utan låter olika barn få ha inflytandet i lunch samlingarna berättar Kim.  

 

5.2.3 Hinder för barns inflytande  

Ett stort hinder som man kan läsa i resultatet är att förskollärarna ser är ålder och tal. Genom 

att barnen inte har den rätta åldern eller det tal som de tycker behövs för att barnet ska kunna 

ha inflytande så får barnen inte rätten till inflytandet.   
 

Det är tråkigt tycker jag att barnens ålder ska spela in negativt, men detta är något en del 

förskollärare måste tänka bort. Jag känner också att jag själv ibland inte låter de yngre få lika 

stort inflytande som de äldre. Det är inget jag reflekterar överunder samlingens gång men i efter 

hand känner jag att det beror på mig och mitt tanke sätt om barns ålder (Robin) 
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Hen tar även upp en studie som hen hört om. Det var en tjej hade gjort (Arnér) en 

undersökning där pedagogerna sa ja till allt istället för att vara nekande. Nog att barnen skulle 

ha inflytande men att säga ja till allt lät konstigt, de måste finnas några ramar enligt Lou.  

 
De får va med och välja lite, tycka till om vad de vill göra vad de tycker om saker och ting, de 

får faktiskt inte välja vart de vill sitta, vi hade ett tag där de fick välja men en del barn blev så 

virriga dom visste inte vad de ville sitta så de fick vi ändra (Lou) 

 

Kim säger att hen tror att det skulle bli jättebra om barnen får inflytande men att man som 

förskollärare skulle få lägga ner tid och jobb på att de skulle bli ett bra inflytande för barnen. 

Men hen tyckte att tiden fattades. Det var rena turen att man hinner med samlingar i dagens 

läge för att det är mycket annat som ska hinnas med. Kim säger att om de ska funka att jobba 

med inflytande i förskolan så måste barnen kunna respektera och lyssna på de barnen som 

pratar eller har hand om ett inslag i samlingen just då.  Charlie tog upp att barnen ska känna 

sig självsäkra och känna att det kan på egen hand ha en samling. Det är något man måste träna 

på, men det är tiden som kanske inte räcker till, det ser Charlie som ett hinder.  

Robin ser att det som sätter stopp för barnens inflytande ibland är förskollärarens lathet. Det 

är förskolläraren som sätter stopp för barnets framåtanda. Men Robin kommer också fram till 

att även fast man säger ja till barnen så måste det finnas ramar för att man kan inte säga ja till 

allt. Kim säger att om man som förskollärare skulle få mer tid till att ägna sig åt barns 

inflytande och jobba med det så skulle barnen, efterhand, få ett allt större inflytande på 

samlingarna. Nu såg förskollärarna på avdelningen tiden som ett hinder.  
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6. Diskussion 
 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera resultatet utifrån syftet med min undersökning. 

Jag kommer även att diskutera metoden jag använde till mitt arbete. Även beskriva vad jag 

skulle vilja forska vidare med. 

6.1.1 Diskussion  

Det framgår i resultatet att förskollärarna mycket väl vet att barn ska ha inflytande i förskolan. 

I FN:s konvention om barnets rättigheter kan man i artikel tolv läsa att barnen har rätt att bli 

lyssnade på, ska ha inflytande och vara delaktiga. Det barn som kan komma med egna åsikter 

ska också ha rätt att fritt få uttrycka dem (Unicef, 2009).  

Förskollärarna känner att de vill ändra på sättet de jobbar för att barnen ska få sina önskemål 

tillgodosedda och så att barnen känner att deras åsikter blir respekterade. Genom att barnen 

blir respekterade och får inflytande så utvecklar de jaget. Vem man är samt hur man ska bete 

sig i en situation som uppstår. Det lär man sig i interaktion med andra (Säljö, 2000). 

Sociokulturellt perspektiv handlar just om det förskollärarna vill jobba mer med. Det handlar 

inte om vilka begränsningar en individ har i lärandet, utan om vilka möjligheter en individ har 

till lärande, men de behöver då få rätt hjälp av den vuxna. Den vuxna ger barnet möjlighet till 

ett bättre inflytande. Men det handlar också om hur en individ lär sig i det sociala samspelet 

som tillämpas under samling mellan individer. Detta kan man se i resultatet genom att 

förskollärarna inte riktigt vet hur de ska förändra sitt beteende så att ett större inflytande kan 

ges. Men förskollärarna känner att blir mer lyhörda och mer observanta så kan de sedan 

förändra miljön efter barnens egna behov. De måste jobba med att inte se barnens ålder eller 

tal som ett stort hinder. Utan kan kunna jobba med barnen så att inflytandet kan ges till alla 

barnen oavsett ålder eller talförmåga.  

Förskollärarna tyckte i resultatet att det var svårast att ge de yngre barnen inflytande, men 

använder man sig av indirekt inflytande så är det lättare att få med alla barnen. Inflytande kan 

tolkas på många sätt. I Ribaeus (2014) avhandling tolkas inflytande som att barnen är 

kompetenta människor som har, och bör få, möjlighet att agera men också som beroende av 

oss vuxna. I avhandlingen kan man läsa att Ribaeus skriver att inflytande är också när barnet 
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blir lyssnad på, att de blir hörd och att någon faktiskt tar till sig det barnen säger och vad de 

har för ideèr (Ribaeus, 2014). Förskollärarana i detta arbete uttrycker att de ser inflytande på 

det sättet att barnen får hänga upp sin bild på morgonen för att visa de andra barnen att de är 

närvarande på förskolan. De ser också inflytande som friheten att välja frukt. Frukt som redan 

är bestämd av den förskolläraren som gjort fruktkorgen. Detta sätt att se på inflytande 

samspelar inte vare sig med Ribaeus avhandling eller de böcker som är med i detta arbete. Jag 

anser inte heller att ett sådant sätt att se på inflytande motsvarar de förväntningar som finns i 

läroplanen. Förskollärarana vet att det är läroplanen som ska följas och där står det hur barnen 

ska få del av inflytande.  

Gällande barns önskemål i samlingen visade det sig i resultatet att mindre grupper är att 

föredra hos förskollärarna, speciellt bland de äldre barnen. Dels på grund av barngruppens 

storlek, dels på barnens olika viljor. Men också för att de äldre barnen kunde hänga med i 

samlingen på ett annat sätt än vad de yngre kunde. Man kan läsa i resultatet att de äldre 

barnens samlingar inte var bestämda sen innan utan man hade samlingen utifrån barnen. De 

uppdelade samlingarna med de yngre barnen var däremot redan förbestämda. Min undrar är 

varför man gör detta med de yngre barnen? Det är klart att man kanske behöver ha en ram för 

att kunna ha en samling med de yngre. Men att låta banen vara med och bestämma ska inte 

vara ett stort problem enligt mitt tycke. Man kanske kan ha önskesamlingen även i 

smågrupperna. Genom att man har de så kan de yngre barnen få en större tillgång till 

inflytande och inte bli överröstade av de äldre barnen. Arnér skriver för att på bästa sätt låta 

barn få inflytande över sin situation krävs det ett djupare perspektiv nämligen att försöka se 

utifrån ett barnperspektiv. När man ser genom ett barnperspektiv så ser man till en mindre 

grupps intressen och ställer sig frågan om samhället lyssnar till barnen. Man låter barnen 

komma till tals inom områden som berör dem samt de områden som barnen än intresserade av 

(Arnér, 2006).  

Genom det sociokulturella perspektivet så samspelar förskollärarna med varandra, så att 

barnen får ett bättre inflytande i förskolan. Man samspelar också samtidigt med barnen och 

barngruppen på samlingar. Genom samspelet på samlingarna så kan förskollärarna arbeta 

fram ett arbetssätt tillsammans med barnen så att ett större inflytande ges. I resultatet ser man 

att förskollärarna tycker att det är svårt att få tiden att räck till. Det blir svårt att utveckla 

inflytandet i samlingar. Som tidigare skrevs så tolkas inflytande på olika sätt.  Ribaeus 
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beskriver att inflytande är när individen blir lyssnad till, blir hörd och att någon faktiskt tar till 

sig det individen säger (Ribaeus, 2014). Detta framkommer i resultatet när förskollärarna 

beskriver att barnen får ta eget initiativ när det kommer till samlingar innan lunchen. De 

lyssnar till barnet och barnets önskemål om att få ha hand om samlingen. Detta är ett bra sätt 

för alla barnen att känna att de kan själva. Det stärker barnens självkänsla och att de blir seeda 

av de andra barnen. Det negativa kan vara att det kanske alltid är samma barn som tar initiativ 

till att gör dessa samlingar innan lunch. Då är det bra att förskolläraren är med i bakgrunden, 

så att alla barnen någon gång blir den som har hand om samlingen. Alla barnen ska ha rätt till 

att få lika stort inflytande enligt mig.  

Resultatet påvisar att syftet med samlingen många gånger utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö, 2000) där alla ska få en stund tillsammans och att alla som deltar ska ha 

roligt. I resultatet kan man också se att förskollärarna tycker att syftet med samlingen är att 

främja gruppgemenskapen samt att barnen ska få bli delaktiga i samlingens utförande och 

innehåll men att det är svårt att uppnå. Åberg & Lenz Taguchi är inne på det att även fast vi 

vuxna kallar det för fritt val eller fri lek så är det ändå vi vuxna som har makten (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005).  

Men vart finns inflytandet på samlingarna? Enligt respondenterna i undersökningen så finns 

den största tillgången till inflytande under önskesamlingen. Men i dessa önskesamlingar så är 

redan bilderna som barnen väljer mellan bestämda. De är bestämda av de vuxna. Så redan 

innan barnet har fått inflytande har redan den vuxna makten över vad som kan ske på 

samlingen. Den vuxna har valt ut vad barnen ska kunna välja mellan. Kan man kalla detta för 

inflytande? Hade det varit så att nya bilder valts ut till varje önskesamling så hade inflytandet 

förnyats till varje samling. Genom att man har samma bilder så stoppas inflytandet till barnet 

som står näst på tur. Det blir såklart, tycker jag, ett inflytande genom att barnet får välja bild 

och tycker detta är kul men att ha samma bilder varje önskesamling kan bli tråkigt för barnen i 

längden.  
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6.1.2 Metoddiskussion 

Att ha arbetat med ämne som berör inflytande i förskolan trodde jag skulle bli en resa där jag 

hade svårt att bestämma mig för vad jag skulle forska om. Men när jag bestämde mig för att 

forska i inflytande i samlingar så kände jag mig redo för att börja med mitt examensarbete. 

När började med undersökningarna så kände jag redan då att mitt intresse för ämnet, som 

berör mitt framtida jobb, ökade. Jag har lärt mig väldigt mycket under arbetsprocessen som 

jag verkligen anser kommer att bli användbart i mitt framtida arbete. Under 

forskningsprocessen har jag inte stött på så många olika hinder. De hinder som jag ändå mött 

har inte varit stora men dock lärorika vilket har tillfört kunskaper om hur problemet ska 

hanteras. Det har gjort att jag ser mer kritiskt på vårt sätt att arbeta och agera i olika 

situationer.  

Ett av problemen som uppstod var att jag skulle spela in mina intervjuer på mobilen. Det 

program jag laddat ner hade inte bra ljudupptagning märkte jag efter första intervjun så ett 

annat program fick laddas ner till de följande intervjuerna. Fördelen med att använda det nya 

programmet som jag laddade ner var att inspelningarna hördes mycket tydligare på min 

telefon, även fast att telefonen låg en bit bort. Sedan när man skulle lyssna på intervjun så 

kunde man pausa mitt i så att man inte missade vad pedagogerna sa när man skrev rent 

intervjuerna. Men som med alla inspelningsprogram så finns det också nackdelar, för när man 

pausat och sen tryckt på play igen så startade intervjun om från början. Så det jag trodde var 

en jättebra app var inte så bra när det väl gällde. 

Jag hade uppskattat att varje intervju skulle ta cirka 20-30 minuter vilket det inte gjorde. Trots 

att varje intervju enbart tog cirka 12-22 minuter så anser jag verkligen att jag fick svar på det 

jag ville och intervjuerna blev innehållsrika.  

Stämningen när förskollärarna skulle bli intervjuade var bra och svaren som jag fick kände jag 

var ärliga och jag kände att förskollärarna var insatta i inflytandefrågor. Det upplägg jag hade 

på mina frågor samt det sättet jag formulerade mina frågor på har antagligen haft inverkan på 

svaren jag fick. Jag blev inte helt nöjd med intervjufrågorna samt upplägget jag valde. Jag 

märkte att ordningen på frågorna skulle ändras och hur jag ställde dem.  

En del frågor gick in i varandra och kunde uppfattas som upprepande. Det berodde dels på att 

intervjupersonerna svarade ingående på varje fråga men också att frågorna var lika varandra 
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vilket jag skulle ha tänkt på innan jag gjorde mina intervjuer. Om jag kanske hade bearbetat 

frågorna mer innan mina intervjuer gjordes samt arbetat fram fler frågor så känner jag så här i 

efterhand att ytterligare information från förskollärarna kunna ha kommit fram. Då kunde 

detta ha varit ett bra komplement till min undersökning, känner jag ändå att jag har fått en 

tydlig bild av vad förskollärarna anser om barns inflytande i samling. Det hade dock också 

varit intressant att observera barns inflytande i samlingarna, hur de får tillgång till inflytande 

samt hur de jobbar med just inflytandet under samlingens gång.  

Det hade även varit intressant att göra en ny undersökning där man utgår från barnens sätt att 

se på deras inflytande i samlingen. Det hade varit intressant att jämföra undersökningarna 

med varandra för att se skillnader och även om barnen anser att de har inflytande i samlingen. 

 

6.1.3 Fortsatt forskning 
När jag började mitt arbete så valde jag att undersöka barns inflytande i samlingar. Jag valde 

också att vända mig till förskollärarna. Så om jag skulle studera vidare så skulle jag vilja 

vända mig till barnen och observera hur barnen får inflytande i förskolan. 
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Bilaga 1 

Hej. 

Mitt namn är Veronica Eldh och läser till förskollärare vid Karlstads Universitet. För tillfället 

är jag på termin 6 av 7 på min utbildning. Just nu ägnar jag min tid till mitt examensarbete 

som handlar om demokrati och barns rättigheter i förskolan. Jag har valt att undersöka hur 

pedagoger ger barn inflytande i samlingar.  

I undersökningen kommer jag att intervjua er, där jag ställer frågor om barns inflytande och ta 

del av era kunskaper och erfarenheter i området. 

 Intervjun kommer att spelas in så att materialet blir lättare att bearbeta och analysera.  

Att delta i min undersökning är såklart frivilligt och ni kan avbryta intervjun när ni vill under 

pågående intervju.  

Era identiteter kommer att skyddas och namn på förskolor och personuppgifter kommer inte 

att avslöjas. När examensarbetet har blivit färdigställt kommer det att offentliggöras. 

Jag hoppas att just du skulle vilja delta i min undersökning.  

Vid frågor och funderingar eller om ni ångrat er hör gärna av er. 

Tack på förhand. 

Veronica Eldh 
Telefon: 076- xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Ja, jag vill delta i undersökningen.  

 
Nej, jag vill inte delta i undersökningen. 

 
Underskrift   Datum  Ort   
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Bilaga 2 
 
Frågor till examensarbetet.  
 

Hur ser pedagoger på barns inflytande i samlingen?  

 

Hur viktigt är det för dig att barnen får inflytande i samlingar?  

Vad betyder det att barn får ha inflytande enligt dig?,  

Hur skapar er avdelning möjligheter för att alla barn ska känna att dom får inflytande?  

 

Hur arbetar ni för att främja barns inflytande i samling? 

 

Vilka möjligheter ger ni barnen till inflytande i samlings situationer?  

Känner du som pedagog att du vill utveckla samlings situationer på något sätt när det kommer 

till barns inflytande? 

Hur kan det se ut när barnen får inflytande på förskolan under samling?  

När under samlingens gång ges barn mest och/eller minst inflytande? 

 

 


