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Sammanfattning 
 
Denna studie handlar om barns inflytande vid samlingar. Det fanns ett intresse att studera hur 
barn kommer till tals och får inflytande i förskolan. Utifrån egna erfarenheter känns ämnet 
aktuellt då det ständigt tas upp på vilket sätt barn får utöva inflytande och göra sin röst hörd i 
förskolans verksamhet.  
 
Syftet med den här studien är att undersöka barns inflytande vid samlingar i förskolan.  
Kvalitativa intervjuer har i studien använts som redskap. Tre utbildade förskollärare på en 
förskolas samtliga tre avdelningar med barn 1-5 år har intervjuats utifrån syfte. Studiens 
frågeställningar handlar om på vilket sätt barn får utöva inflytande vid samlingar oavsett ålder 
och hur barn får vara med vid planering och innehåll i dessa dagliga samlingar.  
 
Resultatet av studien visade förskollärares tankar kring barns inflytande vid samlingar, samt 
hur inflytande- respektive samlingsbegrepp definieras. Flertalet förskollärare anser att barns 
inflytande vid samlingar är viktigt. Definitionen av begreppet ses utifrån vårt resultat som en 
uppenbar del i förskoleverksamheten gällande i vilken utsträckning barn får sin röst hörd, hur 
de får komma till tals, samt hur de får vara med vid planering av samlingar. I resultatet 
framkom barnintervjuer som ett sätt för barns möjlighet att påverka planering gällande 
innehåll och utformning av samlingen.  
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INLEDNING  
 
Barn behöver få utöva inflytande i förskolans verksamhet genom att få delge sina tankar, 
funderingar och åsikter. Samlingen är en situation där frågor om hur barn får utöva ett reellt 
inflytande gällande planering och oavsett ålder får påverka sin situation samt hur förskollärare 
och övriga pedagoger förhåller sig till barns inflytande kan bli synliga. 
 
Förskolans pedagogiska uppdrag (2016, s. 22) är ett dokument som ska sträva efter att 
synliggöra förskollärares och förskolechefens uppdrag och samtidigt utveckla kvaliteten i 
verksamheten. I det nämns att både enskilda förskollärare samt hela arbetslaget bör ställa 
frågor om det barnet visar nyfikenhet och intresse för. På så sätt synliggörs barnets eget 
perspektiv kring dess intressen. När barn intresserar sig för någonting bekräftas intresset av 
pedagog oftast med ett kort svar eller någon fråga, det som ofta glöms är att se till barnets 
nyfikenhet ytterligare, att expandera och utveckla barnets tankar kring det som barnet för 
tillfället visar intresse för. Även i FN:s Barnkonvention lyfts i artikel 12-15 vikten av att barn 
har rätt att bli lyssnad på och få uttrycka sin mening samt att barnets intresse ska prioriteras. 
Westlund (2010, s. 93) förklarar hur de mindre valen som barnen gör i förskoleverksamheten 
är en början på demokrati som senare kan väcka intresse hos barnen att vilja påverka och 
utöva inflytande.  
 
Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s.12) ska förskollärare bland annat ansvara 
för att alla barn i barngruppen får utöva ett reellt inflytande på arbetssätt såsom 
verksamhetens innehåll. Vid ett tillfälle vid vår verksamhetsförlagda utbildning gjorde vi 
följande observation: Barnen skulle göra en utvärdering. De skulle ringa in en glad gubbe på 
det som de ansåg bra i förskolan, och en sur gubbe på det som de ansåg mindre bra. Några av 
barnen hade svarat sura gubbar på i stort sett alla, vilket förskolläraren då poängterade. 
Barnen ansåg att de sällan gör saker där de själva får vara med och bestämma. Ett tydligt och 
intressant exempel på barns inflytande och brist på inflytande i verksamheten.  
 
Vi anser att detta ämne är intressant att studera vidare kring då vi själva har upplevt att de 
flesta samlingar ute på förskolor är väldigt strukturerade. Det är mest förskollärarna som 
planerar, bestämmer och styr dessa samlingar framåt. Vi vill studera hur barns inflytande kan 
utövas i förskolan. Arnér (2009, s.13) belyser inflytande genom att barnen får vara med och 
bestämma, inte att de ska bestämma helt och hållet själva i verksamheten på förskolan. 
Arbetet med barns inflytande sker på många förskolor målmedvetet men vi ser att det i finns 
vissa utvecklingsmöjligheter för att skapa ännu större möjligheter för barn att träna på och 
utöva sitt inflytande. Westlund (2010, s. 87) beskriver barns inflytande som en möjlighet för 
dem att ta ansvar, uttrycka åsikter samt att få delta i demokratiska beslutsfattanden.  
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SYFTE 
 
Syftet med vår studie är att undersöka ett antal förskollärares syn på barns inflytande vid 
samlingar i förskolan. 

Frågeställning 
- Hur ser förskollärare på barns inflytande vid samlingar? 
- Hur ser förskollärare på hur barn får utöva inflytande vid planering av samlingar 

oavsett ålder?  

Begreppsdefinitioner 
I avsnittet kommer begreppen inflytande och samling att förklaras och definieras, två begrepp 
som är återkommande genom hela studien.   
 
Inflytande 
Arnér (2009, ss.13-14) beskriver inflytande som ett begrepp där innebörden kan tolkas på 
många olika sätt. Några av de vanligaste begreppen som används inom inflytande är 
självbestämmande, delaktighet och medbestämmande. Inom förskolans vardagliga tal används 
inflytande och delaktighet synonymt. Inflytande kan tolkas på flera olika sätt, utifrån 
sammanhang. Begreppet inflytande har en tydlig koppling till samling i förskolan som i 
studien fokuserar på medbestämmande. Johannesen och Sandvik (2009, s. 30) belyser barns 
rätt till inflytande och att det handlar om barnets egen vilja, vilket enligt tradition har ett nära 
samband med begreppet medbestämmande. De förklarar vidare att inflytande dessutom har ett 
nära samband med begreppet demokrati. 
 
Samling 
Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 212) definierar samlingsbegreppet som en 
gruppaktivitet där barn och vuxna sitter samlade i exempelvis en ring på golvet. Att 
genomföra samlingar tillsammans med barnen bidrar till att en positiv och trevlig stämning 
uppstår tillsammans, där glädje, intresse och nyfikenhet är centralt. Samlingen är till för 
barnen som oftast leds av en vuxen, vilket Olofsson (2010, ss. 46- 48) beskriver.  Meningen 
med att genomföra samlingar i förskolan är att barnen ska bli sedda och bekräftade som 
individer, de ska även lära sig att vänta på sin tur samt lyssna på varandra.    
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BAKGRUND  
 
I detta avsnitt kommer demokratibegreppet att presenteras som en del av barns inflytande, 
följt av förhållningssätt och barnsyn, hur inflytande kopplas till barns kompetens, hur 
samlingsbegreppet definieras från då till nu samt en beskrivning av hur samlingar i förskolan 
kopplas till begreppet inflytande. Avsnittet avslutas med studiens teoretiska ram, den 
sociokulturella traditionen.        

Demokrati  
I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 4) beskriver förskolans strävansmål att verksamheten baseras på en 
demokratisk grund, vilket även Karlsson (2014, s. 112) beskriver. Demokrati beskriver 
Johannesen och Sandvik (2009, s. 30) som en nära anknytning till inflytande samt att 
demokrati beskrivs som att flertalet bestämmer. Ribaeus (2014, ss. 134) anser att det främsta 
samt viktigaste målet i förskolans verksamhet är demokratifostran och demokrati.  Barn ska 
delta i verksamheten samt ges möjligheten till att på egen hand utveckla sina intressen. 
Ekelund (2011, s. 14) menar att barn ska ges möjlighet till att bli demokratiska individer i 
samband med verksamhetens planeringar i förskolan samt att arbetssättet i förskolans 
verksamhet ska utgå från barns intressen. Arnér och Sollerman (2013, s. 68) belyser även att 
om alla barn ska komma till tals blir arbetssättet komplicerat hos de vuxna, det kan därför leda 
till att verksamheten enbart blir vuxenstyrd. Det är nödvändigt att vuxna ser det som barn 
intresserar sig av för att de ska kunna påverka verksamhetens planeringar utifrån sina 
önskemål och intressen.    
 
En fråga om demokrati är när barn får vara med att göra egna val samt att de själva får ta 
ansvar under förutsättning att en vuxen är närvarande. En aspekt som Westlund (2010, s. 96) 
påpekar är att de val barn tillgodogör sig i vardagen görs inte alltid enskilt. Vid val av 
exempelvis saga vid läsvilan väljs ofta bok tillsammans med förskollärare, pedagog eller 
annan personal. De samtalar sinsemellan till ett gemensamt beslut, där alla barn inte behöver 
tycka om det beslut som tas vid val av bok. De barn som inte tycker samma om beslutet som 
tas får tillfälle att välja bok efteråt, eller vid en annan läsvila. Att barn i förskolan ska delta i 
olika beslutsfattande samt samarbete förtydligas i Lpfö 98 (rev. 2016, s. 12) som en 
demokratisk princip.    
 
Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011, s. 190) belyser målet att uppfostra barn 
till demokratiska individer, vilket uppmärksammats mer och mer. Westlund (2010, s. 85) 
förklarar demokrati och barns inflytande i förskolan idag uppmärksammas i högre grad. 
Demokrati är en del av rätt till inflytande. Begreppet demokrati i förskolan handlar även om 
att leka och samarbeta barn sinsemellan samt att respektera varandras olikheter. Barns 
olikheter beskriver Arnér och Sollerman (2013, s. 54) som nära knutet till demokrati.   
 
Arnér (2009, s. 23) förklarar att det talas mycket om värdegrundsarbete i förskolan och att 
detta är nära knutet till demokratiska värden och huruvida lärares förhållningssätt ser ut i 
samtal med barn. Ekelund (2014, s. 119) förklarar att vuxnas förhållningssätt gentemot barn 
har en nära koppling till demokrati. Vuxnas förhållningssätt står även beskrivet i Lpfö 98 (rev. 
2016, s. 4) som en viktig aspekt där barn har vuxna som förebilder i vårt demokratiska 
samhälle.   
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Förhållningssätt och barnsyn 
Att som förskollärare använda sig av ett strukturerat förhållningssätt gentemot barnen 
beskriver Arnér (2009, ss. 27-31) som ett viktigt område att diskutera vidare kring eftersom 
det ingår i utvecklingsarbetet inom förskolan. Barns kompetenser är någonting som även 
Johannesen och Sandvik (2009, s. 16) lyfter. De förklarar att barn inte från början är som 
liknande tomma blad som ska fyllas med kunskap. Små barn har från början egna viljor och 
åsikter.  
 
För att få en förståelse av hur vuxna ger barn inflytande i förskolan kan begreppet 
barnperspektiv diskuteras. Att ha ett barnperspektiv beskrivs genom att vuxna ser vad barn 
intresserar sig för och att detta intresse sedan arbetas vidare med i förskolans verksamhet. I 
Lpfö 98 (rev. 2016, s. 12) beskrivs att planeringen av verksamheten bör styras av de intressen 
och behov som barnen själva på olika sätt ger uttryck för. Barnperspektiv belyses även i 
Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011, s. 6) där begreppet förklaras som att 
vuxna har förståelse för barns erfarenheter, handlingar och uppfattningar i världen. Svenning 
(2011, ss. 47-55) förklarar de två begreppen barnperspektiv och barns perspektiv och att 
begreppen ofta nyttjas för att skapa en förståelse och inblick i barns livsvärld. Författaren 
anser dessutom att begreppen barnperspektiv och barns perspektiv har betydelse för barns 
möjlighet till inflytande, utifrån de sätt vi använder begreppen. Om en vuxen däremot inte 
visar intresse för barnets eget perspektiv (barns perspektiv), utan möter barnet med ett 
barnperspektiv kan barnets möjlighet till inflytande gå förlorad. Barnperspektivet utifrån 
vuxnas synvinkel är ibland i vägen när det gäller barnens egna perspektiv.  
 
En viktig aspekt som Westlund (2010, s. 86) beskriver är att det talas mycket om att ta tillvara 
på barns olika kompetenser i förskolan. Barn är till en början inte fullärda, de kommer heller 
inte till förskolan liknande tomma blad som ska fyllas i av oss förskollärare och övriga 
pedagoger. Barn ses som rika på tankar, erfarenheter och förmågor redan från start. De har 
egna åsikter som vill förverkligas. En förklaring av det kompetenta barnet beskriver Olofsson 
(2010, s. 133) som att ha en barnsyn, att inte fokusera på barnets brister utan på barnets 
kompetenser. Barn är starka individer som har rättigheter och inte bara behov. Som 
förskollärare är det viktigt att se vad barnen kan och uppmuntra barnen till att gå vidare då 
något blir fel.            

Samling 
Den förskola vi har idag har sitt ursprung i bland annat barnträdgården och barnkrubban, 
vilket i sin tur har olika funktioner som ligger till grund för verksamheten. Som en hjälp för 
de fattiga fanns barnkrubban, en form av barnpassning där barnen kunde befinna sig medan 
mammorna arbetade. Barnträdgårdarna var istället en mer pedagogisk variant. Under 1930-
talet fick inflytandet en ny innebörd, där frågor som rörde förskolebarn låg som grund. 
Friedrich Fröbel (1782-1852) är en tysk pedagog som hade som avsikt att studera sambandet 
mellan naturen och människan. Fröbel lyfter samlingens betydelse som en del i hans 
pedagogik, samt vad samlingen har för ursprung och hur den formas. Att t.ex sitta i en rund 
cirkel och förmedla ett innehåll, t.ex. kring rytmik, årstider och natur (Rubenstein Reich 1996, 
ss. 27-29).  
 
Emilsson (2007, s. 16) menar att förskoleverksamheten innehåller dagliga rutiner, en av dessa 
rutiner är samlingen. Samling i förskolan beskrivs som en gruppaktivitet där vuxna och barn 
samlas i en cirkel tillsammans, som oftast styrs av en vuxen. Även Rubinstein Reich (1996, 
ss. 7-8) definierar samlingsbegreppet som att gemensamt sitta tillsammans där vuxna styr 
aktiviteten framåt. Begreppet samling i förskolan karaktäriseras som en sluten cirkel, som 
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varken har en början eller ett slut. Samling, som innefattar samtal, är det mest likvärdiga sättet 
att mötas. I cirkeln blir alla sedda samt sitter lika nära mitten. Den dagliga samlingen brukar 
vanligtvis innehålla någon form av upprop, almanackan, samtal kring t.ex. barnens aktiviteter 
på helgen samt aktiviteter med sång, rörelse och ramsor. Samlingen är en viktig del i 
förskolans verksamhet vilket Olofsson (2010, ss. 8-11) belyser då samlingen förbereder 
barnen inför skolstarten där de förväntas sitta still samt vänta på sin tur. Emilsson (2010, s. 
16) beskriver vidare att längden på samlingen varierar, men oftast pågår den mellan 10-30 
minuter.  
 
Samlingen är en viktig del i förskolans verksamhet, ändå omfattar den enbart en liten del av 
varje förskoledag. Rubinstein Reich (1996, s. 9) förtydligar att det finns många argument till 
att studera dessa samlingar närmre, då deltagande i samlingar är en del av den sociala 
utvecklingen hos barnen. 

Barns inflytande vid samlingar 
Arnér (2009, ss.13-14) väljer att fokusera på begreppet inflytande och inte delaktighet 
eftersom barn ska få möjlighet att få påverka sin situation. Delaktighet innebär att delta i 
någonting som redan är bestämt, medan inflytande innebär att få göra sin röst hörd och att 
även få påverka. Genom att göra barns röster hörda krävs det att förskollärare planerar och 
strukturerar om arbetet utifrån barnets perspektiv. Ett tillhörande citat sagt av ett barn 
gällande planering och strukturering av samlingen är följande: “Samlingen är inte så rolig för 
dom pratar med en hela tiden och man får inte prata själv där ”(Rubinstein Reich 1996, s. 7). 
 
Föregående nämnda citat är ett exempel på hur ett barn uppfattar samlingarna i förskolan där 
barnets uppfattning är att det är förskolläraren som har ordet och att de inte låter barnen få sin 
röst hörd i större utsträckning. Att ge barn inflytande vid samlingar belyser Olofsson (2010, 
ss.12-16) som svårt då alla barn inte alltid kan komma till tals eftersom förskolläraren inte ges 
utrymme till att ställa följdfrågor. För att alla barn ska komma till tals vid en samling måste 
förskolläraren vara noga med att barnen uttrycker sig kortfattat och koncist. Barn som är 
högljudda och skickliga talare tar oftast mer plats i samlingen och dilemmat blir då att de 
tystlåtna barnen inte ges tillräckligt med talutrymme. Att göra barns röster hörda tar 
Johannesen och Sandvik (2009, ss. 93-94) upp som en självklarhet. Om barn ska få möjlighet 
till inflytande i förskolans vardag är det viktigt att de vuxna tar barns yttrande på allvar samt 
att de vuxna förstår barnen. De minsta barnen som kanske ännu inte har det verbala språket 
uttrycker sig oftast genom kroppen, det är därför viktigt att lyssna med hela kroppen som 
vuxen.   
 
Emilsson (2007 ss. 26-27) tar via sin artikel Young children´s influence in preschool1 upp hur 
barn tar egna initiativ och gör egna val. Att det vanligtvis är förskolläraren som väljer samling 
och leder den framåt. Emilsson (2007) lyfter intresset av att barnen själva får ta plats och 
uttrycka sig i samlingen, utan de vuxnas ingripande. Olofsson (2010, s. 131) menar även på 
att om barn får vara med som aktiva deltagare blir samlingen meningsfull då de får tillfälle att 
känna glädje och bekräfta sin självkänsla. Olofsson (2010, s.50) förklarar vidare att det inte 
ligger på barnens ansvar att samlingen fylls med meningsfullt innehåll, det ansvaret ligger hos 
de vuxna där de tillför barnen något mer än i den fria leken.          
 

                                                
1 När vi sökte artiklar använde vi oss av sökorden Influence* Preschool* i högskolans egen sökmotor Summon. 
Vi fann då artikeln Young children’s influence in preschool.  
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Svenning (2011, s. 76) framhäver de yngsta barnens möjligheter att få sina intressen och 
önskemål tillgodosedda. Författaren beskriver de allra yngsta som sociala och ständigt 
relationsskapande. Mycket små barn kommunicerar icke-verbalt med kroppen och har precis 
som vi vuxna önskemål att göra verkliga. Vi vuxna ses som förebilder för barnen och det är 
därför viktigt att vi skaffar oss kunskaper kring olika förmågor hos barnen. Små barn behöver 
ibland hjälp och vägledning för att känna sig trygga vid kommunikationssignaler då de vill 
förverkliga någonting.  

Teoretisk ram 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ram som är kopplad till barns inflytande vid 
samlingar i förskolan. Den valda teorin är Vygotskijs sociokulturella.   

Sociokulturell teori 
Lev Semenovich Vygotskij föddes 1896 på en ort i norra Vitryssland. Vygotskij klassades 
som en av pedagogikens stora geni. Han startade sin skolgång på ett allmänt gymnasium 
innan han ganska snart valde att byta bana och börja på en privatskola. På privatskolan 
fokuserade han på sina större intressen, nämligen litteratur och filosofi. Han vidgade dessa 
ämnen genom att samtidigt studera dessa på folkuniversitet, han skaffade därpå även 
kunskaper i historia och psykologi (Bråten 1998, ss. 7-8). Vygotskij dog redan vid 38 års 
ålder och hans mest kända verk, Tänkande och språk publicerades samma år som Vygotskij 
dog. Hans verk är ett av pedagogikens och psykologin mest lästa och citerade skapelse (Säljö 
2005, s. 109). 
 
Den sociokulturella traditionen fokuserar på samspel mellan människor som en aspekt för att 
göra dessa delaktiga i kunskaper som i ett visst kunskapsområde eller en viss verksamhet 
utvidgats och blivit större (Säljö 2000, s. 230). I samband med inflytande innebär det inte 
enbart att lyssna passivt, utan att även söka samarbeten genom sociala samtal sinsemellan. 
Smidt (2010, s. 10) förklarar Vygotskijs sociokulturella teori som ett redskap för en social 
process som grundar sig i psykobiologiska och mentala delar med socialt ursprung. Den 
sociokulturella teorin grundar sig i det sociala, att vi lär tillsammans.  
 
Att förmedla ett samtal till barnen och ge de inflytande kräver kommunikation från den 
vuxnes håll. Säljö (2005, ss. 116-117) förklarar begreppet biologiska utvecklingslinjen som 
startar redan vid födelsen hos barn. Den biologiska utvecklingslinjen är Vygotskijs idé och 
finns till eftersom det under åren utvecklas många färdigheter hos människan när det gäller 
förmågan att kontrollera kroppen. Utifrån den biologiska utvecklingslinjen kan vi bland annat 
se, gå och springa. I den sociokulturella teorin spelar språket en omfattande roll då barn redan 
i tidig ålder börjar kommunicera med omgivningen genom att icke-verbalt uttrycka sig 
kroppsligt. Senare lär sig barn kommunikation verbalt, att lösa problem och att minnas saker. 
Kommunikation är grunden till att göra sin röst hörd och utöva inflytande i verksamheten.  
 
Vygotskijs sociokulturella teori ser vi som relevant till vår studie då vi har som avsikt att 
studera hur förskollärares förhållningssätt ser ut gentemot barns inflytande i samlingar ur ett 
socialt perspektiv. Smidt (2010, s. 34) berättar genom Vygotskij att det är via sociala 
sammanhang grunden för lärande äger rum. Författaren förklarar vidare att lärande i några fall 
kan ske självständigt, utan hjälp. Dock är det till fördel om en person med tidigare 
erfarenheter och kunskaper för ett lärande samtal framåt i ett visst sammanhang, genom en så 
kallad mediering.  
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Vidare förklaras mediering enligt Smidt (2010, s. 43) som ett invecklat begrepp. Författaren 
beskriver dock även att innebörden av mediering främst handlar om olika sätt att 
kommunicera. I vår studie utgår vi från att det är den vuxne, förskolläraren som kontrollerar 
och förmedlar ett samtal till barnen. Säljö (2005, s. 118) menar att mediering är ett redskap 
och ett hjälpmedel som används dagligen i verksamheten. För att göra ett hål i en vägg krävs 
en borrmaskin som hjälpmedel och en såg för att klyva en bräda itu. Mycket som vi har runt 
omkring oss har vissa egenskaper och är framkallat av människor för att kunna användas i 
praktiskt arbete, vilket har en stor betydelse inom Vygotskijs sociokulturella teori när det 
gäller barns utveckling och lärande.  
 
Gällande inflytande handlar vår studie om att förskollärare ska ta till vara på barns intressen. 
Enligt Vygotskijs utvecklingsnivåer handlar det ofta att se till vad barnen redan kan för att 
sedan vägleda dem vidare. Den närmaste utvecklingszonen, den proximala menar Vygotskij 
ska ske i relation till det barnet redan kan självständigt. Med rätt stöd har barnen möjlighet att 
utvecklas till nästa nivå. Den utvecklingsnivå som är självständig innefattar de uppgifter som 
är aktuella, medan den proximala nivån fungerar som en vägledning för barnet (Tetzchner 
2016, s. 377). Det ett barn klarar av med hjälp av en vuxen vid ett tillfälle, klarar det 
självständigt vid ett senare tillfälle, menar Säljö (2005, s. 43). 
 
Smidt (2010, s. 14) belyser Vygotskijs sätt att se på hur barn kommer in i den proximala 
utvecklingszonen, vilka mål barn redan har och hur vuxna kan vägleda och stötta barnen mot 
dessa mål. Författaren fortsätter förklara att den proximala utvecklingszonen innebär 
någonting mer, såvida barn får tillräckligt med den utmaning, det stödet och den stimulansen. 
Arnér (2009, s. 34) menar att den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som är centralt i 
Vygotskijs teori gällande socialt samspel som utgångspunkt för barns utveckling och lärande. 
Säljö (2005, s. 111) förklarar att människor formas till kommunicerande, kännande och 
tänkande personer genom socialt och kulturellt samspel.  
  



 

8 
 

METOD 
 
I kommande avsnitt kommer metoden av studien att presenteras. Avsnittet inleds med att 
metodvalet presenteras följt av hur urval och genomförande för studien sett ut, hur 
intervjuerna bearbetades och analyserades. Avsnittet avslutas med en del gällande studiens 
tillförlitlighet och giltighet och de etiska principerna samt hur vi tagit hänsyn till dessa. 

Metodval 
Studien genomfördes kvalitativt via intervjuer för att få veta förskollärares egna tankar, 
åsikter, reflektioner och resonemang kring barns inflytande vid samlingar. Trost (1997, ss. 15-
16) menar att kvalitativa intervjuer är till fördel för att försöka förstå respondenternas sätt att 
tänka och resonera kring ämnen. Till en början var observationer av samlingar ett val, då 
barnens egna perspektiv hade som avsikt att synliggöras. Vi hade istället som avsikt att ta reda 
på hur förskollärare och arbetslag resonerar kring barns inflytande vid samlingar, intervju som 
metod ansågs därför mest lämplig. Kvalitativa intervjuer med öppna frågor ansågs mest 
förnämligt för studien utifrån både syfte och frågeställningar och blev då ett slutligt val. 
Öppna frågor i kvalitativa intervjuer menar Ryen (2004, s. 11) liknar vanliga samtal, där 
fördjupning, reflektion och spontana samtal ges plats. Om studien skulle genomföras genom 
observationer skulle dels förskollärarnas förhållningssätt försvinna, men även de 
innehållsrika, öppna och spontana samtal vi fick genom våra intervjuer.  
 
Vi valde att genomföra studien genom kvalitativa intervjuer istället för kvantitativt eftersom 
det ansågs mest lämpligt utifrån vårt valda syfte och våra frågeställningar, som nämndes 
tidigare.  Lantz (2013, s. 135) beskriver skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod. En 
kvantitativ metod går att mäta medan en kvalitativ metod inte är mätbar. Ahrne och Svensson 
(2011, ss. 11-12) beskriver ytterligare skillnader metoderna sinsemellan och att begreppet 
kvalitativa metoder har frodats och vuxit fram som en motsats till kvantitativa metoder.  
Kvalitativ metod har framställts som ett alternativ och en valmöjlighet till den kvantitativa 
metoden. Författarna förklarar vidare att begreppet kvalitativ metod är relativt svårdefinierat, 
dock blir det mer lättförståeligt när de omfattande begreppen kvalitativ data och kvantitativ 
data kommer till tals, och skillnaden mellan dessa förklaras. Kvantitativ data består till större 
del av material i form av siffror medan kvalitativ data består av observationsanteckningar och 
utdrag av intervjuer. Då vår studie syftar till att studera hur förskollärare ser, tycker och tänker 
gällande barns inflytande vid samlingar ansåg vi att intervjuer var det metodval som var mest 
lämplig. Ahrne och Svensson (2011, s. 10) uttrycker sig att vi utifrån kvalitativa metoder 
samhällsvetenskapligt kan fråga människor vad de tänker och tycker kring saker och ting. I 
följande avsnitt förklaras vidare vad en intervju är.  

Intervju 
Lantz (2013, s.21) förklarar intervjun som en interaktion mellan två personer där rollerna är 
olika, det vill säga där det är en som ställer frågor och en som svarar. Författaren berättar 
vidare att intervjun skiljer sig från vanliga samtal då den som intervjuar har ett tydligt syfte 
och är till för att samla in information kring ett område som är avgränsat. Vanliga samtal 
behöver i motsättning till intervjun inte ha något syfte. Intervjuer beskriver Hwang och 
Nilsson (2011, s. 82) som ett samtal där intervjuaren ställer öppna frågor till respondenten. 
För att svaren från respondenten ska vara givande ställer intervjuaren frågor som anses vara 
relevanta till studien. Det finns olika former av intervjuer. Ahrne och Svensson (2011, s. 40) 
menar att det dels finns löst strukturerade-, -ostrukturerade och -semistrukturerade intervjuer. 
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Tillvägagångssättet för kvalitativa intervjuer kan se olika ut och en fördel för denna metod är 
att ordningen på frågorna kan anpassas utifrån situation.  
 
Intervjun beskrivs som en metod med både sina styrkor och sina svagheter. En intervju kan 
åskådliggöra hur respondenten upplever ett visst ämne, men respondenten kan dessutom 
berätta hur saker görs praktiskt. Det resulterar då i plötsliga kontraster då respondenten vid en 
intervju pratar om upplevelser och vid en annan intervju prata om hur det görs i praktiken. 
(Ahrne & Svensson 2011, s. 56). Respondenten upplever t.ex. vid intervjun kring barns 
inflytande i samlingar på ett visst sätt, i praktiken agerar respondenten istället utifrån barns 
inflytande i samlingar på ett annat sätt.  
 
Intervjusituationen planeras omsorgsfullt och noggrant i förväg, dock förklarar Ahrne och 
Svensson (2011, s. 46) att allt inför intervjun inte på förhand går att förbereda eller ha kontroll 
över då intervjuaren och respondenten är två olika personer med olika identiteter. Situationen 
kan liknas som otrygg för respondenten som blir utfrågad. För att ställa frågor behövs mycket 
kunskaper och det är till fördel att intervjuaren som ställer frågor sedan visar intresse för 
svaren. Att ställa följdfrågor om någon fråga inte blir tillräckligt förklarad och använda 
respondentens egna ord beskriver Ahrne och Svensson (2011, s. 47) som en aspekt att få 
respondenten att känna sig tryggare och berätta mer kring frågan. Det finns ytterligare 
förberedelser att genomgå vid intervju som metod. Ahrne och Svensson (2011, s. 52) berättar 
att det behövs funderas över hur materialet ska samlas in för fortsatt analys. Om intervjuerna 
enbart ska spelas in eller om de ska kompletteras med anteckningar.  

Urvalets process 
I vår studie valde vi bekvämlighetsurval eftersom att vi haft kontakt med förskolan tidigare. 
Att vi valde bekvämlighetsurval underlättade för oss tidsmässigt då de tillfrågade 
förskollärarna svarade snabbt och med intresse. Att forskarna lättare kommer i kontakt med 
respondenterna genom bekvämlighetsurval beskriver Bryman (2011, s. 433) som en positiv 
aspekt. Författaren påpekar även att det ibland är svårt att komma i kontakt med medverkande 
personer till sin studie och då kan bekvämlighetsurval ses som en fördel för forskaren. Det 
finns dock nackdelar med att använda denna metod förklarar Bryman (2011, s. 194) eftersom 
en allmän uppfattning av det område som valts inte kan nås genom det insamlade materialet. 
Vidare förklarar Bryman att om en allmän uppfattning av området ska göras bör stickprov 
med ett flertal respondenter genomföras av forskaren som inte har några tidigare erfarenheter 
av platsen sedan innan.  
 
När en lämplig metod valts ut som är relevant för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar bör vi som forskare reflektera över vilken empiri som finns att utgå från. Det 
kan vara till nytta att tänka igenom var det material finns som vi har avsikt att studera (Ahrne 
& Svensson 2011, s. 23). Eftersom studien hade fokus att studera barns inflytande vid 
samlingar blev förskolan en lämplig plats. I vår studie ingår tre förskollärare från varsin 
avdelning som vi i denna studie valt att kalla för Malin, Lisa och Ann- Britt, dessa tre namn är 
fiktiva och påhittade. Vi valde förskollärare som urval då vi själva inom en kort tid kan 
titulera oss som förskollärare och därför ville se det pedagogiska tänket hos dessa. Ahrne och 
Svensson (2011, s. 76) belyser i ett avsnitt om gruppens sammansättning och urval inför 
intervjun, att det är förmånligt och till fördel om intervjupersoner med åsikter, erfarenheter 
och kunskaper kring ämnet väljs ut. Personer som är insatta i studiens ämne är av intresse i 
forskningssammanhang. Ahrne och Svensson (2011, s. 42) lyfter forskningsfrågan för en 
intervjustudie och att denna är central för den grupp människor som är av intresse att 
intervjua. Vi hade innan intervjun formulerat syfte och frågeställningar för studien. Dessa 
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formulerades utifrån den grupp av människor vi hade som avsikt att intervjua. Holme och 
Solvang (1997, s. 195) menar att insamling av informationen blir meningsfull om vi på 
förhand vet vilken sorts information som behövs för att frågeställningen ska besvaras. När vi 
sedan vet vilken information som behövs, visar sig frågan om vilka som ska ge oss den 
informationen.  

Genomförande 
Vid uppstart av vår studie började vi att diskutera vilket ämne som vi ansåg var intressant att 
forska mer om. Vi kom då fram till att det var barns inflytande i samlingar utifrån 
förskollärarnas förhållningssätt som vi ville veta mer om. Utifrån vårt syfte började vi 
formulera intervjufrågor som vi ansåg som lämpliga för vår studie. När vi noga hade 
formulerat de intervjufrågor som skulle tänkas ställas, skrevs frågorna upp i den ordning vi 
sedan ville ställa dem. Lantz (2013, s. 63-71) lyfter formuleringar av intervjufrågor och att det 
är bra om frågorna ställs i kronologisk ordning inför och under intervjun. Författaren belyser 
även intervjuns inledning, hur viktigt det är att information och syfte kring intervjun når fram 
till respondenten så inga plötsliga frågetecken skulle uppstå.  
 
Processen påbörjades genom att informationsbrev skickades ut via mail till fem förskolor. Vi 
fick endast svar från en förskola med tre avdelningar och bestämde därefter datum och tid för 
intervjuer på dessa tre avdelningar. Löfgren (2014, ss. 148-149) belyser att innan intervjun 
äger rum är det viktigt att forskaren noga har formulerat ett syfte med sin studie. Det 
formulerade syftet hjälper till hålla en röd tråd genom hela arbetet samt att rama in 
intervjuerna. Tid är en bristvara i förskolan, det är därför viktigt att i tidigt skede ta kontakt 
med de valda förskolorna och informera om intervjun. Informationen kan ske via ett brev, 
men att träffa förskollärarna för att få tydlig kontakt är en rekommendation. Lantz (2013, s. 
95) uttrycker även att tiden som är avsatt för intervjun har en stor innebörd. Det är till fördel 
om det finns tillräckligt med tid för både intervjuaren som ställer frågor och respondenten 
som svarar.  
 
De tre intervjuer vi genomförde gjorde vi tillsammans. Alla intervjuer genomfördes i tysta 
och avskilda rum för att vi inte skulle bli störda av andra. Tiden på våra intervjuer varierade 
men de tog mellan 10-20 minuter att genomföra. Under intervjun hade vi delat upp arbetet, så 
att en av oss kunde ställa frågorna samt lyssna på respondentens uttalande och den andra 
kunde föra anteckningar samt sköta ljudinspelningen vi en mobiltelefon. Vi hade innan 
intervjuerna prövat att spela in ljud med den mobiltelefon som vi använde oss av för att se att 
ljudet hördes ordentligt.     

Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Tillförlitlighet, eller reliabilitet handlar om huruvida informationen går att lita på och vilka 
krav som ställs på studiens tillvägagångssätt för att den information som fås blir tillförlitlig 
(Tetzchner 2016, s. 74). I en kvalitativ studie kan det finnas en viss osäkerhet eller tveksamhet 
till kriterierna inom tillförlitligheten vilket Bryman (2008, s. 354) beskriver som svårt då 
kvalitativa undersökningar bygger på en social bild av verkligheten. Vidare beskrivs att det 
inte alltid finns en beskrivning av den sociala verkligheten utan möjlighet till flera. 
Författaren påpekar även att tillförlitlighet innebär ett förtydligande mellan forskare och 
respondenter, vilket betyder att studien blir pålitlig då forskaren i en intervjustudie ger tid till 
respondenten att reflektera. Vi har tagit hänsyn till kriterierna för trovärdighet i vår studie 
genom att vi till en början skickat med intervjufrågorna i samband med missivbrevet. Vi valde 
att göra så eftersom vi skrev öppna frågor och behövde reflektion både före, under och efter 
intervjun. Vi har i alla intervjuer gett gott om tid för respondenten att besvara frågorna Thurén 
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(2007, s. 26) förklarar begreppet reliabilitet, eller tillförlitlighet som innebär att studien 
bygger på att den gjorda mätningen är korrekt. Vi har i vår studie tagit hänsyn till att 
mätningen blivit korrekt genomförd. Detta har vi gjort genom att vi under alla 
intervjutillfällen har sett till att respondenten uppfattat frågorna korrekt eftersom svaren är ett 
underlag för vår studie.  
 
Tetzchner (2016, s. 75) berättar om giltighet, eller validitet som dels handlar om att studien 
mäter det som antas mäta, vilken teori som grundar sig i mätningen och dels att resultatet av 
studien svarar på frågeställningar som ställs. Vi har tagit hänsyn till kriterierna gällande 
giltighet genom hela studien då vi blickat tillbaka på både syfte och frågeställningar. Validitet, 
eller överförbarhet som förklaras enligt Bryman (2008, s. 355) handlar mer om djup än om 
bredd som i en kvalitativ studie behandlar individer med gemensamma gemenskaper eller en  
mindre grupp. Thurén (2007, s. 26) menar att validitet innebär att undersökningen endast 
besvarar det undersökta och ingenting annat. Våra val av intervjufrågor har anpassats till 
studiens syfte eftersom intervjusvaren ska besvara det vi vill undersöka.  

Etiska principer 
Vi har tagit hänsyn till de fyra etiska ställningstaganden vid genomförande av vår 
undersökning. De fyra ställningstagandena inkluderar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet som beskrivs nedan. En viktig aspekt som 
vetenskapsrådet (2011, s. 16) belyser inom forskningsetik är hur respondenten får behandlas 
av forskaren. Denna aspekt är viktig att ta hänsyn till eftersom respondenten inte ska bli 
kränkt vilket det lätt kan leda till ifall personen känner obehag. Vi har i vår studie tagit hänsyn 
till att respondenten varken ska känna obehag eller känna sig kränkt genom att förbereda 
personen på vad som komma skall.            
 
I Vetenskapsrådet (2002, ss. 7-8) beskrivs informationskravet, som innebär att de som ingår i 
undersökningen ska informeras om deltagandet samt att de berörda ska informeras om 
forskningens syfte. Informationskravet innebär därmed att respondenten ska informeras om att 
allt insamlat material endast kommer att användas inom forskningsändamål. Respondenten 
ska även informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Genom att vi har 
lämnat ut missivbrev (se bilaga 1) till de berörda respondenterna har vi tagit hänsyn till 
informationskravet. I missivbrevet framkom information om syfte, intervjuns genomförande 
samt kontaktuppgifter ifall om de berörda hade frågor till oss forskare. I samband med 
intervjuerna informerades återigen att de när som helst under intervjun har rätt till att avbryta 
sin medverkan samt att allt insamlat material efter analysarbetet kommer att förstöras  
 
Samtyckeskravet står beskrivet i Vetenskapsrådet (2002, ss. 9-11) och innebär att de berörda 
har gett sitt samtycke att ingå i studien samt att det sker på deras villkor. Vi tog kontakt med 
respondenterna genom att missivbrev lämnades ut till dem därefter besökte vi den förskola 
som skulle undersökas. Under besöket kom vi överens om tid för intervjuer utefter deras 
möjlighet att delta. Vid besöket berättade vi även för dem att de när som helst har rätt till att 
avbryta ljudinspelningen och att de själva bestämmer över sin medverkan.   
 
Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet i vår studie genom att varken nämna eller skriva 
ner de riktiga namnen på deltagarna, samt att namnet på förskolan förblir anonym. Eftersom 
att ingen ska gå att identifiera har vi även valt att inte nämna i vilken kommun intervjuerna 
gjordes. För att studiens insamlade material inte skulle nå ut till obehöriga har vi förvarat  allt 
i hemmiljö. Konfidentialitetskravet innebär en nära anknytning till sekretess, vilket innebär att 
alla deltagare i studien inte ska gå att identifiera (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-13).  
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I Vetenskapsrådet (2002, ss. 14-16) beskrivs nyttjandekravet, som innebär att allt det 
insamlade materialet från enskilda personer endast får användas inom forskningsändamål. Vi 
har tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att vi i vårt missivbrev informerat om att det 
insamlade materialet endast kommer användas inom forskning i studien. Efter analysarbetet 
kommer allt material makuleras, det gäller ljudinspelningarna samt de transkriberingar som 
gjorts. 

 
Bearbetning och analys 
Vi påbörjade bearbetningen av intervjuerna genom att lyssna igenom alla intervjuer var för sig 
samtidigt som de transkriberades i ett dokument på datorn. Då vi inte ville missa viktiga 
uttalanden från de förskollärare vi intervjuade valde vi att transkribera precis allt som sades. 
Lantz (2013, s. 144) belyser att transkriberingen av intervjuer tar tid och är en del av analysen 
som inte ska förenklas. Vi skrev sedan ut det transkriberade materialet och började analysera 
varje transkribering var för sig. När alla intervjuer sedan fanns tillgängligt på papper 
påbörjades kodningen. Att koda genom kvalitativ metod menar Bryman (2008, s. 526) är ett 
problem då material kan gå förlorat.  
 
Vi läste igenom svaren för att hitta mönster som grundade sig i studiens syfte och 
frågeställningar. Vi fann då tre rubriker som svaren kategoriseras i som kan kopplas till våra 
frågeställningar. Vi strök under citat i intervjuerna med understrykningspennor i olika färger 
via en så kallad färgkodning de svar som ansågs relevant för varje rubrik. Vi började då med 
att skriva ner citaten i tabellform på ett vanligt pappersark för att sedan föra in tabellen på 
datorn. Lantz (2013, s. 149) förklarar att det är till fördel att till en början föra in svaren 
handskrivet på ett pappersark för att underlätta analysen innan de förs in i datorn. Eftersom 
allt som spelas in under en intervju i forskningssammanhang inte är relevant för fortsatt 
analys, reduceras sådant material som inte kan besvara syfte och frågeställning bort (Lantz 
2013, s. 145). Via den kodning som valts har därför fokus vilat på att endast ta med sådant 
som anses relevant för vår undersökning.  
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RESULTAT 
 
I detta avsnitt kommer resultatet av studien att presenteras utifrån de svar vi fått på 
intervjufrågorna. Vi har genomfört tre kvalitativa intervjuer på en förskolas samtliga tre 
avdelningar med barn 1-5 år med syfte att studera barns inflytande i samlingar.  Rubrikerna 
nedan är formulerade utefter vad förskollärare lyfte kring ämnesområdet. Det som kommer 
presenteras nedan är samlingens betydelse, hur inflytande ser ut i samlingar oavsett ålder, 
förskollärares egna tankar och åsikter kring barns inflytande vid samlingar, samt hur barnen 
kan utöva inflytande vid planering och innehåll av samlingar. Vi har i vår studie valt att 
använda oss av fiktiva namn på de respondenter i form av förskollärare som ingår i 
undersökningen, de namnen beskrivs nedan.  
 
De fiktiva namnen som beskrivs i resultatdelen är: Malin, Lisa och Ann-Britt.  

Samlingens betydelse 
Vid intervjuerna belystes definitioner av samling, vad en samling är och kan vara samt var 
samlingar kan äga rum. Vid intervjuerna framkom även vilken betydelse samlingen har för 
barns inflytande, i vilken utsträckning barn har möjlighet att ta plats i samlingen och få sin 
röst hörd.  

 
Samling kan vara mycket. Det behöver inte vara samlingen i den bemärkelsen. Man kan ha samling i 
hallen, vid måltiderna, ute på gården (t.ex fruktstund) och jag tycker att om man till exempel väljer 
måltiden som en samling. Att barnen då får lov att prata, att man lyssnar på dem, man kan diskutera 
maten, fråga vad barnen vill ha på sin tallrik. Man lyssnar på barnen och då tycker jag att barnen har 
inflytande över sin måltid (Malin). 
 
Jag tycker barns inflytande vid samling ses som något positivt. Jag tycker det är viktigt att barnen får 
vara med och bestämma. Det är viktigt att barnen får utöva inflytande och ta plats för att de ska 
utvecklas som individer (Ann-Britt). 

 
I citatet ovan förklarar en respondent hur samlingsbegreppet definieras. Att samlingen kan 
vara mer än att endast sitta på golvet i en ring och sjunga sånger. Respondenten berättar 
vidare att samlingen går att ha på olika platser och hur inflytande går att utöva oberoende av 
plats. Hallen, utegården och matsituationen är några exempel som tas upp. Respondenterna 
ser positivt på barns inflytande och tycker det är viktigt att barn får vara med och påverka 
samlingen. En annan respondent förklarar även att det är viktigt att barn får utvecklas som 
individer genom att utöva inflytande. Respondenterna förklarar att samling är ett mångsidigt 
begrepp som inte endast innefattar den runda mattan på golvet. Det finns ingen bestämd plats 
där samlingen ska äga rum. Samlingen går att ha på de flesta platser. Båda respondenterna 
förklarar även att samling kan ses som något positivt, de har samt en delad åsikt om att barn 
ska få vara med och bestämma och bli lyssnade på i samlingen.  
 
Genom att ändra miljöer för samlingen i förskolan ges barnen variation och de blir inte fästa 
vid att samlingen enbart ska befinna sig på en rund matta på golvet. Respondenterna berättar 
att barnen kan ges inflytande oavsett plats och miljö för samling. Om vädret lockar kan 
samling utomhus vara en idé att genomföra. Precis som första respondenten berättar behöver 
det inte vara samling i den bemärkelsen. Det är även möjligt att ha samling vid utflykter till 
staden eller till skogen. Den andra respondenten nuddar vid begreppet medbestämmande, att 
barnen ska få vara med och bestämma.  
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Inflytandets betydelse vid samlingen  
Vid intervjuerna framkom inflytandets betydelse i samlingen och huruvida barnen kommer till 
tals. Förskollärares definition av begreppet inflytande framkom även i intervjuerna. 
 

En samling går att ha överallt. Över en dag kan nog de flesta ha fått sagt något och på så vis utövat 
inflytande. Om inte annat får de inflytande över en veckas tid. Varje barn kanske inte har inflytande 
varje dag, men över tid får de det (Lisa).   
 
Vi strävar efter att alla barn ska komma till tals vid varje samling. Det är dock svårt vid samlingar med  
många barn då  tiden inte alltid räcker till för att alla barn ska komma till tals vid en och samma 
samling. I samlingar med barn i blandade åldrar blir det lätt att de stora barnen tar mer plats och lämnar 
väldigt lite talutrymme till de mindre barnen. Det kan också vara svårt för de mindre barnen att ta plats i 
samlingar med många barn då de känner sig osäkra. Vi brukar därför dela upp oss i mindre grupper och 
dessa grupper är åldersindelade. De mindre barnen känner då mer säkerhet i barngruppen och vågar ta 
mer plats (Ann-Britt).  

 
Samlingsbegreppet förklarades och definierades utifrån förskollärarnas perspektiv. 
Respondenten berättar att en samling går att ha överallt och att de flesta av barnen i slutet av 
dagen fått utöva inflytande på något sätt. Om de inte fått utöva inflytande till slutet på dagen, 
får de inflytande under en veckas tid. Respondenten berättar att de på deras avdelning har en 
strävan efter att alla barn ska komma till tals vid varje samling. I denna del av intervjun 
förklaras åldersfrågan och hur barns inflytande ser ur över tid vid samlingar i förskolan. En av 
respondenterna förklarar utifrån åldersfrågan att det till stor del är de äldre barnen som tar 
plats, vilket innefattar att de yngre barnen inte får sin röst hörd i samma utsträckning. 
Samlingen utgör en liten del av den dagliga förskoleverksamheten och några respondenter 
berättar att tiden inte räcker till för att alla barn oavsett ålder ska få sin röst hörd.  
 
Att ge barn inflytande vid samlingar i förskolan ses som svårt över en dag. En barngrupp på 
en av avdelningarna på förskolan innefattar omkring 20 barn, medan samlingen innefattar 
endast 30 minuter per dag. Det kan därför ses som problematiskt för alla barn att få sin röst 
hörd under en och samma samling, eftersom samlingen utgör en väldigt liten del av den 
dagliga förskoleverksamheten.       

Förskollärares förhållningssätt 
I intervjuerna framkom förskollärarnas förhållningssätt kring inflytande. Respondenterna 
nämnde bland annat att små grupper kan vara en fördel för att ge alla barn möjlighet att 
komma till tals.  
 

I en stor samling är det naturligtvis svårt att alla kan komma till tals, däremot i smågruppssamlingarna 
är det lättare. Stora, mellan och små barn är såklart lika viktiga och de bekräftas, blir sedda och ges 
talutrymme och vi ställer följdfrågor så det blir ett lärande samtal (Lisa).  

 
Det är viktigt att konkret sätta ord på barns önskemål. Barnen kommer med önskemål och man 
tydliggör att olika idéer och önskemål infrias i aktiviteter. Man lyssnar på barnens förslag och bekräftar 
dem. Om barnen har önskemål att åka på utflykt bekräftar vi dem med att säga, ja, utflykt låter som en 
väldigt bra idé. Det är viktigt att hela tiden bekräfta barnen (Ann-Britt). 
 

En respondent berättar intervjustudien att det i en storsamling blir svårare för alla barn att 
komma till tals. Vidare lyfts samlingar i små grupper, då alla barn enklare kommer till tals 
och gör sig hörda i en helt annan utsträckning. En annan respondent förklarar vidare hur de 
arbetar med barns inflytande vid samlingar, och även i hela verksamheten. Samma respondent 
berättar att det är viktigt att sätta ord på de önskemål barnen har, som de vill förverkliga. Det 
är viktigt att lyssna på barnens förslag och det de har att säga. Det är dessutom viktigt att 
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bekräfta barnen för att förtydliga att deras förslag är av intresse att praktiskt utföra. 
Respondenterna berättar hur viktigt det är att bekräfta barnen och göra deras röster hörda vid 
beslutsfattanden av olika slag. Utifrån denna del av intervjun innebär förskollärares 
förhållningssätt angående barns inflytande vid samlingar att ta till vara på barns intressen, 
åsikter och önskemål.  
 
Att dela in barn i små grupper för att göra varje barns röst hörd är till fördel om 
barngrupperna är för stora samt åldersblandade. I små grupper kan även de allra minsta 
barnen komma till tals under samlingen, de kanske då med fördel kan våga ta mer plats samt 
yttra sina intressen. 

Barns inflytande vid planering 
I intervjuerna framkom hur barn får inflytande vid planering av samlingar i verksamheten. 
Respondenterna i studien nämnde bland annat att barnintervjuer kan vara en fördel.  
 

Vi frågar ofta vad de vill göra och hur det gick, vad de tycker är roligt på förskolan och om de vill ändra 
på något. Vid temastart och temaavslut ställer vi intervjufrågor. Dels vad de redan kan om ett tema och 
vad de vill lära sig och tillslut vad de lärt sig. Viktigt att prata med barnen om och vara tydlig med, att 
de är med och bestämmer. Vi tar tillvara på barnens idéer, åsikter och omsätter dessa i praktiken (Ann-
Britt). 
 

Respondenten berättar att de på deras avdelning ofta frågar barnen vad det vill göra, hur de 
vill göra och varför. För att senare följa upp och fråga hur det gick. Vid uppstart av ett 
temaarbete frågar de barnen vad de redan kan och vad de sedan lärt sig om temat.  Utifrån 
planering av samlingar beskriver en av respondenterna att huvudfrågan handlar om att ställa 
frågor och lyssna på barnen. Barnen kanske inte kan vara med och bestämma allt i förskolan, 
men de har ändå de vuxna i förskolan som stöd genom att de får vara med och påverka de val 
och bestämmelser som görs. 

 
Inflytande för mig är att barnen får vara med och bestämma inom en rimlig gräns. Det går kanske inte 
alltid att bestämma allting men vi försöker bestämma med barnen. Vi låter alltid barnen få vara med och 
bestämma, kanske inte varje dag men väldigt ofta (Malin).  

 
Här förekommer begreppet medbestämmande då respondenten berättar att barnen får vara 
med och bestämma inom en rimlig gräns, respondenten berättar vidare att det är viktigt att 
bestämma tillsammans med barnen., de får inflytande genom att vara med och påverka de 
planeringar av samlingar som görs. Att lyssna på barnen vid planeringar av samlingar berättar 
respondenterna som viktigt då barnen får möjlighet till inflytande.  

Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis visar resultatet på studien förskollärares förhållningssätt gentemot barns 
inflytande vid samlingar. De intervjuade förskollärarna i studien förhåller sig till barns 
inflytande och ser detta som en grund för att alla barn ska bli lyssnade på, ska bli hörda och 
får vara med och bestämma i samlingen. Resultatet av studien visar bekräftelse av barnens 
önskningar, tankar, åsikter och förslag utifrån förskollärares syn på inflytande.     
 
Barnen får inflytande vid planering av samlingar genom att bli tillfrågade vad de vill göra. 
Resultatet pekar på att inflytande är ett viktigt och uppenbart begrepp vid samlingar i 
förskolan. Flertalet förskollärare som intervjuades i studien förklarade begreppet inflytande 
genom medbestämmande, att barnen får vara med och påverka samlingar och göra sin röst 
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hörd. Att det kanske inte går att bestämma allt, men att bestämma tillsammans, samt att få 
stöd av de vuxna vid allt som har med inflytande att göra.  
 
En aspekt som poängterades var att samlingar i små grupper ses som nödvändigt då fler barn 
kommer till tals oavsett ålder. I stora samlingar med hela barngruppen finns utifrån 
intervjuerna en strävan efter att alla barn oavsett ålder ska komma till tals, vilket utifrån 
resultatet ses som problematiskt om bara fokus ligger på att studera inflytande vid en enda 
samling, endast en dag. Studien visar på att alla barn får inflytande och sin röst hörd över 
längre tid, exempelvis under en vecka.  
 
Vid intervjuerna framkommer vidare om förskollärares förhållningssätt kring barns inflytande 
vid samling. Det som även framkom i resultatet var att förskollärarna förklarade att de frågar 
barnen i stor omfattning om bland annat vad barnen vill göra, vad de anser är roligt och 
intressant, vad de vill lära sig och vad de lärt sig. Barnen får på så vis inflytande i samlingen 
och verksamheten i stort.   
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DISKUSSION 
 
I kommande avsnitt diskuteras resultatet, där vi presenterar resultatet med koppling till teori 
och tidigare forskning. Efter resultatdiskussionen följer ett avsnitt om metoddiskussion, där vi 
diskuterar den valda medoden samt vilka fördelar och nackdelar den bar med sig. I avsnittet 
kommer vi även diskutera de didaktiska konsekvenserna, alltså vad vi gjort, hur vi gjort, hur 
vi skulle bära oss åt istället och varför vi gjort som vi gjort. Sist i detta avsnitt diskuteras 
förslag på fortsatt forskning om ämnet.   

Resultatdiskussion 
Här presenteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, samt Vygotskijs 
sociokulturella teori. I den här delen återkommer resultatet av studien med koppling till 
tidigare forskning.  
 
Utifrån resultatet av studien framkom förskollärares tankar och resonemang kring barns 
inflytande vid samlingar, samt i vilken utsträckning barnen får komma till tals och få sin röst 
hörd. En förskollärare lägger vikt på att beskriva samlingar i små grupper och hur dessa i hög 
omfattning resulterar i att alla barn oavsett ålder kommer till tals lika mycket. Ett av 
förskolans strävansmål handlar om att ge barn möjlighet att utöva inflytande på sin situation, 
samt uttrycka sina åsikter och tankar (Lpfö 98 rev. 2016, s. 12).  Förskolläraren betonar att de 
stora, mellan och de allra minsta barnen är lika viktiga, och att de blir bekräftade med både 
frågor och följdfrågor. Olofsson (2010, s. 140) förklarar samlingen och hur denna kan 
genomföras för att barnen ska känna sig trygga och bli bekräftade. Författaren beskriver att 
det är till fördel om rutinerna i samlingen ser ut ungefär på samma sätt från dag till dag. 
Olofsson (2010) menar att barn känner trygghet när en och samma samling upprepas, men att 
de även förväxlas med nya samlingsaktiviteter. Att som förskollärare tro på barns egen 
förmåga, att ha ett synsätt gentemot barnen där deras idéer och tankar visas respekt, samt att 
även låta de lyckas och misslyckas. Ytterligare en förskollärare berättade att de på deras 
avdelning brukar intervjua barnen med frågor om vad de vill göra, om det är något de vill 
förverkliga eller liknande. Svenning (2011, s. 57) lyfter under rubriken barns medverkan, 
begreppet medbestämmande och att det handlar om att vara med och delta i olika 
beslutsfattanden i verksamheten. Begreppet medbestämmande kan även innebära det stöd 
barn har från vuxna gällande rätten att i sociala sammanhang kunna yttra sig och ha 
inflytande. Utifrån Vygotskijs sociokulturella teori är det läraren som är kunskapsbärare och 
ska förmedla detta till barnen för att de ska nå sina mål. Lärarens bärande av kunskaper 
fungerar som en vägledning för barnen (Smith 2010, s. 14).  
 
Det framkommer även i resultatet i vilken utsträckning barn får vara med och påverka. En av 
förskollärarna vid intervjustudien berättar att barnen kanske inte kan vara med och bestämma 
precis allt, hellre att barn och vuxna bestämmer tillsammans. Det blir också ett slags sätt för 
barnen att påverka samlingen och verksamheten i förskolan. Westlund (2010, ss. 94-95) 
beskriver demokratibegreppet som handlar om att både bestämma själv som bestämma 
tillsammans med andra Arnér (2009, s. 90) beskriver vidare i ett avsnitt om förskollärares 
förhållningssätt om vilka förändringar som kan synliggöras i sättet att förhålla sig vid ett 
ständigt utvecklingsarbete. Författaren förklarar att möten mellan vuxna och barn ständigt 
sker i förskolans verksamhet, där alla deltar, även de barn som är passiva och lite mer 
tystlåtna. Som vuxen visas intresse genom att vara delaktig i barnens situation och att lyssna 
på dem, att bestämma samlingar och andra aktiviteter tillsammans.  
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Begreppet inflytande definieras även utifrån resultatet, samt hur inflytande vid samlingar ser 
ut. Alla förskollärare som ingick i vår intervjustudie förklarar på ett eller annat vis att 
inflytande har att göra med att barnen får vara med och bestämma i val och utformning av 
samling i verksamheten. Rubinstein Reich (1996, s. 37) förklarar att det inte enbart är 
förskolläraren som ska komma till tals och göra sin röst hörd vid samlingarna. Författaren 
berättar hur samlingen har en betydande del i den bestämda dagsrytm i förskolan. Samtal sker 
barn sinsemellan samt mellan barn och personal. I samlingen får barnen svar på frågor och de 
lär sig respekt, att t.ex. inte prata när någon annan har ordet.  Att sätta ord på barns önskemål 
framkommer dessutom som en del i resultatet.  
 
Resultatet visar förskollärares ytterligare tankar gällande vilken utsträckning barnen kommer 
till tals oavsett ålder. En av förskollärarna berättar att de på deras avdelning upptäckt att de 
äldre barnen tar för sig och gör sin röst hörd i flertalet samlingar. En förskollärare förklarar 
vidare vid ett annat tillfälle att stora, mellan och små barn är lika viktiga och att alla lyssnas 
på och bekräftas oavsett ålder i samlingen. Rubinstein Reich (1996, s. 36) belyser tiden som 
ett faktum och en problematik, att barnen inte blir tillräckligt lyssnade på och att samlingen 
kan vara en form av kompensation till detta.  

Metoddiskussion 
Här presenteras en diskussion av vår metod som förklarar hur studien gått tillväga samt vad 
som fungerade väl och vad vi kunde gjort annorlunda.   
 
Att genom kvalitativa intervjuer studera barns inflytande vid samlingar var vårt syfte med 
studien. Vi genomförde våra tre intervjuer med förskollärare på en och samma förskola. I vår 
studie valde vi bekvämlighetsurval som metod eftersom att vi kunde få svar snabbt från de 
medverkande förskollärarna. Vi ansåg till en början bekvämlighetsurval som en positiv metod 
eftersom att det gick lätt och smidigt, men att vi nu i efterhand ser vissa nackdelar med ett 
sådant urval. En nackdel var att en av oss sedan tidigare varit i kontakt med verksamheten och 
har en viss förförståelse för hur förskollärarna arbetar med inflytande i förskolan, vilket 
visade sig då förskollärarna vid intervjuerna relaterade till situationer som en av oss själv har 
varit med om. Om vi istället valt förskolor där ingen av oss har förförståelse av arbetssättet 
med barns inflytande hade vi helt fått förlita oss på intervjusvaren. Vi ser bekvämlighetsurval 
som sanningsenligt till vår studie då vi fått en lagom mängd data att behandla. Om vi istället 
vid utskickandet av mail skulle fått svar från fler respondenter skulle vi fått en större mängd 
material och data att behandla, samt ett bredare perspektiv kring vad barns inflytande vid 
samlingar är. 
 
Tillvägagångssättet vid intervjuerna anser vi fungerade väl. Eftersom vi valde ljudinspelning 
av alla intervjuer fanns större möjlighet att lyssna på det som respondenterna berättade, då vi 
inte behövde anteckna allt som sades. En ytterligare positiv aspekt som fungerade väl var att 
båda befann sig där intervjuerna ägde rum. Genom att vi gjorde på detta sättet kunde en av oss 
anteckna det som sades samt sköta ljudinspelningen och den andra kunde fokusera på att 
ställa frågor till respondenten samt lyssna. På grund av platsbrist fick en av intervjuerna 
genomföras inne på förskolans personalrum, vilket blev problematiskt då personal gick in och 
ut för att ta sin rast. Det blev därmed pauser i intervjun som kan ha påverkat studiens resultat, 
genom störningar vid frågor och svar. Att vi valde att genomföra alla intervjuer tillsammans 
anser vi som bra då vi vid analysarbetet kunde diskutera med varandra om det som 
framkommit under intervjuerna. Om vi istället som intervjuare genomfört intervjun enskilt 
med respondenterna hade vi fått berätta för varandra om det som uppkom under intervjun. 
Detta kan leda till att vi får olika tolkningar av det den ena av oss berättar för den andra. En 
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aspekt som anses bra med detta tillvägagångssätt var att vi sinsemellan startade en diskussion 
som bidrog till att de olika sektionerna vid intervjun kunde jämföras mellan varandra. Hwang 
och Nilsson (2011, s. 83) beskriver nackdelar med intervjuer och att det kan innefatta 
förutfattade meningar och förväntningar om varandra. En annan nackdel med intervju som 
metod är att svaren kan ändra sig från dag till dag och att respondentens minne inte alltid är 
att lita på. 
 
Genom intervjuerna fick vi fram på vilket sätt barn får utöva inflytande vid planeringar av 
samlingar samt hur pedagogernas ser på barns inflytande i förskolan vilket även var vårt syfte. 
Det vi dock inte fick fram genom intervjuerna var hur förskollärarna arbetar med barns 
inflytande i praktiken, då de inte alltid säger en sak som de också gör. Om vi ville fått reda på 
hur de arbetar praktiskt med barns inflytande i förskolan skulle vi även kunnat genomföra 
observationer i verksamheten. Genom observationer hade vi utöver vuxnas syn på inflytande 
även fått reda på hur vuxnas agerande möter barns handlingar. Ytterligare en metod vi skulle 
kunnat använda oss av för att få barnens perspektiv samt stärka vårt arbete, hade varit att 
intervjua barnen. Då hade vi även fått barnens syn på inflytande och inte enbart förskollärares 
syn som vi i denna studie har haft avsikt att studera.  

Didaktiska konsekvenser 
I detta avsnitt kommer de didaktiska konsekvenserna av vår studie att presenteras. Att barn 
utifrån sin egen förmåga får möjlighet att utöva inflytande vid samlingar i förskolan är viktigt.   
 
Vi har i vår studie sett att det finns ett gemensamt förhållningssätt när det gäller barns 
inflytande vid samlingar. Det är viktigt att begreppet inflytande diskuteras och reflekteras 
mellan förskollärarna för att de ska kunna arbeta med inflytande i förskolan. Vi anser detta 
som en viktigt aspekt utifrån studien då vi såg att barns inflytande är ett relativt aktuellt ämne, 
dock med få förklaringar om vad begreppet innebär. Ämnet och begreppet inflytande ses 
aktuellt då det ständigt talas om hur barn ska få vara med och bestämma och komma till tals i 
förskolans verksamhet. Inflytande handlar inte enbart om att barn ska få känna delaktighet i 
verksamheten, de får även vara med och påverka och bestämma. Förskollärarna i vår studie 
beskriver barns inflytande genom att göra barns röster hörda, att barn ska få vara med och 
påverka, men att inte helt och hållet bestämma själva. Vi anser att trots den kunskap som finns 
om barns inflytande vid samlingar hos de förskollärare som ingått i vår intervjustudie, finns 
mer kunskaper att tilldelas. I vår studie framkom dessutom vikten av att sätta ord på barns 
önskemål som en del i barns inflytande. Vi anser som blivande förskollärare att barns 
önskemål är värdefulla och att de förslag barn har blir gynnsamt bekräftade av en vuxen. Vi 
anser även att det kan vara till fördel att använda begreppet inflytande och inte andra 
synonymer av begreppet gentemot barn och vuxna. Förskollärarna i vår studie har valt att 
använda begreppen bestämma och påverka som två synonymer till inflytande. Dessa två 
begrepp kan skapa förvirring hos barnen och kan leda till att barnen plötsligt blir osäkra på 
vad begreppen innebär för dem. Vad de får bestämma och vad de får påverka. Båda 
begreppen är tolkningsbara. Att bestämma i förskoleverksamheten behöver inte alltid ha 
någon tydlig gräns, barnen kan så småningom bli osäkra på vad de får bestämma och när. 
Barnen kan däremot utifrån förskollärares förhållningssätt ofta påverka det som redan är 
bestämt.  
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Fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning kan vara att studera hur inflytande ser ur ett barnperspektiv. 
Denna studie har fokuserat på att utifrån förskollärares förhållningssätt studera barns 
inflytande i samlingar. Hur förskollärare tänker kring begreppet. Det skulle vara intressant att 
istället se barnens tankar om hur dessa upplever att de får inflytande i samling som i hela 
verksamheten. Det skulle även vara av intresse att studera huruvida barns inflytande utövas 
från förskola till förskola. Fortsatt forskning kan innebära observationer av samlingar i 
förskolan, med intervjuer som ett komplement till detta. Ahrne och Svensson (2011, s. 56) 
belyser detta kompletterande arbetssätt som en fördel då vi som forskare kan följa det som 
sker. 
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BILAGOR 
 
 

Bilaga 1 – missivbrev 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter vid namn Lina Finnsbo och Anna Löwing från Högskolan i Borås. Under 
vårterminen 2017 läser vi vår sjunde och sista termin på förskollärarprogrammet. Vi håller 
just nu på att skriva vårt examensarbete där vi valt att rikta in oss på barns inflytande i 
förskolan. 
 
Vårt syfte med undersökningen är att studera på vilket sätt barn får utöva inflytande vid 
samlingar. I undersökningen kommer vi att behöva intervjua förskollärare. Vi undrar därför 
om ni skulle kunna tänka er att medverka i vår undersökning på ca 30 minuter. För att 
underlätta analysarbetet kommer intervjun att spelas in. Materialet som spelas in och 
analyseras kommer endast användas inom forskningssammanhang. Viktigt att belysa är att vi 
dessutom kommer ta hänsyn till de etiska ställningstagandena. Vi tar hänsyn till 
informationskravet genom att informera er om undersökningens syfte samt att du när som 
helst kan avbryta din medverkan. Genom att ni ger ert samtycke om deltagandet till vår 
undersökning har vi tagit hänsyn till samtyckeskravet. Ni förblir anonyma i undersökningen, 
vilket är en del av konfidentialitetskravet. Vår undersökning kommer endast att användas 
inom forskning, enligt Nyttjandekravet.  
 
Vår färdigställda text kommer bli tillgänglig i sökmotorn Diva. 
 
Vi hoppas att ni finner intresse att hjälpa oss i vår undersökning. Har ni några frågor inför 
intervjun eller dylikt finns våra kontaktuppgifter nedan.  
 
Vänliga hälsningar  
Lina och Anna 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

Bilaga 2 – intervjufrågor 
 
1. Vad betyder inflytande för dig? 
 
2. Hur ser du som förskollärare på barns inflytande vid samlingar? 
 
3. På vilket sätt ges barnen inflytande vid samlingar? 
 
4. På vilket sätt får alla barn sin röst hörd vid varje samling?  
 
5. Hur arbetar ni i arbetslaget med barns inflytande? 
 
6. Planeras samlingar utifrån barns inflytande? 
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