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1. Inledning  
Föreliggande studie fokuserar på barns inflytande i förskoleverksamheten. En 

avgränsning har gjorts där vi valt att undersöka barns inflytande i 

samlingssituationer. Barns inflytande i samlingssituationer i förskolan är 

meningsfullt och viktigt för oss att studera eftersom Barnkonventionen numera är 

lag, och att det i artikel 12 står att barn ska ha rätt till att uttrycka sin åsikt och få 

sin röst hörd (SFS 2018:1197). Valet av ämne grundar sig utifrån våra tidigare 

erfarenheter under våra verksamhetsförlagda utbildningar, där det blivit oklart på 

vilket sätt barnen har inflytande i utbildningen. Vi har uppfattat det som att det är 

pedagogerna som har bestämt hur samlingarna ska se ut och genomföras. För att 

utveckla förståelse för hur barns inflytande möjliggörs i praktiken, har intervjuer 

med pedagoger samt videoobservationer i samlingssituationer genomförts. Centralt 

begrepp i den här studien är Barns inflytande och förklaras närmare under bakgrund 

och i forskningsöversikten. 

1.1 Bakgrund 

Enligt skollagen och läroplanen för förskolan ska barn ges inflytande. I skollagen 

står det att:  

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska 

anpassas efter deras ålder och mognad (SFS 2010:800). 

I förskolans läroplan skrivs delaktighet och inflytande i samma mening vid flertalet 

tillfällen. Begreppen delaktighet och inflytande används många gånger som om att 

de har liknande innebörd. I läroplanen för förskolan står det att: 

Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet 

att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna 

förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen 

förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen 

(Skolverket 2018, s.6).  

I ovanstående citat från läroplanen för förskolan ser vi att delaktighet och inflytande 

står i samma mening, vilket för oss kan tolkas som att begreppen har liknande 
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innebörd. I tidigare forskning skriver Kristina Westlund (2011) att det är två 

begrepp som är svåra att skilja från varandra.  

I läroplanen för förskolan står det att: 

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av utbildningen” (Skolverket 

2018, s. 16).  

I citatet ovan finner vi att delaktighet och inflytande står i samma mening ytterligare 

en gång, vilket vi även här kan tolka som två begrepp med liknande innebörd. Om 

delaktighet och inflytande är två olika begrepp borde det passa bättre om de stod i 

skilda meningar. 

Elisabeth Arnérs (2006) tolkning av begreppet inflytande är att barn får chans till 

att kunna påverka sin vardag. Det betyder att pedagogerna ska ta hänsyn till barns 

tankar och önskemål vid planeringen i förskolan. Begreppet delaktighet tolkar 

Arnér (2006) som att en tar del av något som någon annan har bestämt. Vår tolkning 

av begreppet inflytande i den här studien är i likhet med Arnérs (2006) syn, att 

barnen kan få sin röst hörd och vara med och bestämma kring det som rör hen i 

förskolan. Delaktighet tolkar vi som att barnen deltar i något som planerats av någon 

annan. Grundat utifrån egna erfarenheter är det vanligt förekommande att inflytande 

och delaktighet förknippas med varandra och här tolkar vi det som två olika begrepp 

med skilda betydelser. Inför det här arbetet så har en avgränsning gjorts där fokus 

ligger på barns inflytande, det vill säga inte barns delaktighet. 

Fanny Davidsson (2020) skriver att barn har rätt till ett reellt inflytande i förskolan 

och det innebär att de ska kunna vara med och bestämma kring sin egen tillvaro på 

förskolan. Ett sätt är när barnen ges möjlighet till att utöva inflytande genom 

demokratiska processer och andra beslutsprocesser i verksamheten. För att det här 

ska fungera krävs det att pedagogerna tar hänsyn till barnens tankar och idéer på ett 

ödmjukt sätt. Pedagoger som arbetar med barns inflytande måste kunna lyssna på 

olika sätt då barn kan uttrycka sig på varierande sätt.  I läroplanen för förskolan står 

det att: “Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till 

ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en 
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hållbar utveckling” (Skolverket 2018, s.5). Katarina Ribaeus (2014) skriver att 

förskollärarna förväntas ha kunskap om hur demokratiuppdraget ska genomföras i 

verksamheten. Demokratiuppdraget handlar om att både fostra, samtidigt som det 

handlar om vilka kunskaper individer är i behov av att utveckla som medborgare, 

både i nutid och kommande tid. Förskollärarnas barnsyn påverkar hur de bemöter 

barnen i förskolan. Det i sin tur visar sig i hur de väljer att prata om och utöva 

uppdraget. Således är delaktighet och inflytande betydelsefullt för barnen i det här 

uppdraget (ibid).  

Svårigheter som kan påverka barns möjlighet till inflytande i förskolan kan vara 

samstämmighet i arbetslaget, storlek på barngrupp och barn med olika modersmål 

(Westlund 2011). Anette Emilson (2007) fann i sin studie att barns inflytande blir 

påverkat av pedagogens lärarkontroll. Vid stark lärarkontroll fokuserar pedagogen 

mycket på regler och rutiner och då kan barnets möjlighet till inflytande i 

samlingssituationer minskas. Vid svag lärarkontroll är pedagogen mer öppen för 

barns idéer (ibid). Det här är olika faktorer som påverkar barns möjlighet till 

inflytande och därför behöver det studeras mer kring det.  

I den här studien utgår vi liksom Arnér (2006) ifrån en relationell syn på barns 

inflytande. Arnér (2006) har i sin studie bland annat utgått ifrån Moira von Wrights 

teori som handlar om relationellt perspektiv och punktuellt perspektiv. Utifrån von 

Wrights teori skriver Arnér (2006) att relationer är en viktig faktor för att människor 

ska kunna förstå varandra, både sig själv och andra. Det vill säga handlingar och 

interaktioner mellan människor blir betydelsefullt. Inom det relationella 

perspektivet framkommer det att det speciella hos människor träder fram i 

interaktioner mellan individer. I det relationella perspektivet behandlas även de 

problem eller frågor som kan uppstå i olika relationer. Von Wrights teori kring det 

punktuella perspektivet handlar om att människan uppfattas som en fristående, 

enskild person, som endast har en förankring till sig själv samt är avgränsad från 

andra individer. I ett punktuellt perspektiv öppnas därför inte möjligheter för 

samspel upp lika lätt som vid ett relationellt perspektiv (von Wright, se Arnér 2006, 

40–41).  
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Barn spenderar sin största vakna tid på förskolan och det är då viktigt att barn och 

pedagog har god relation till varandra. Från pedagogens sida krävs det att hen 

besitter en relationskompetens. Jonas Aspelin (2015) skriver om 

relationskompetens som på ett lätt sätt kan förklaras som en kompetens att bygga 

relationer med andra individer. Specifika villkor styr den ena parten i relationen. 

Pedagogen väntas ta sig an ett övergripande ansvar i relationen mellan de båda 

parterna (Aspelin 2015). Relationskompetens betyder inte bara att vara 

uppmärksam och lyhörd på barnet, utan också kunna hålla en distans till barnet så 

att den ges möjlighet till att kunna tänka och där pedagogen bidrar till att samtalet 

tar sig framåt och därmed gynnar barnets lärande. Det handlar om att ha en förmåga 

att kunna bygga goda relationer samt möta barnet här och nu (Aspelin 2018). Ett 

grundantagande för den här studien är att i situationer där barn och pedagoger har 

en trygg relation till varandra så vågar barnet också stå upp för sina åsikter. En trygg 

relation mellan barn och pedagog bidrar till att både barn och pedagog vågar 

uttrycka sina åsikter och berätta hur hen känner. Aspelin (2018) skriver att barn som 

möter en pedagog som är tillmötesgående känner sig mer viktig och betydelsefull. 

Det i sin tur bidrar till en bra relation mellan barn och pedagog och även för 

verksamheten. 

Upplägget av den här studien börjar med en presentation med syfte och 

forskningsfrågor. Därefter kommer en forskningsöversikt att redogöras som berör 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Vidare kommer metod och 

genomförande framföras och som avslut redovisas resultat och analys som sedan 

kopplas till diskussion. 

1.2 Syfte 

Den här studien syftar till att bidra med kunskap om barns inflytande i 

samlingssituationer. Vi har valt att fokusera på samlingssituationer då det varit 

otydligt för oss att se hur barn ges möjlighet till inflytande i de situationerna. Att 

göra en studie kring samlingssituationer är intressant för att få syn på pedagogernas 

olika sätt att möjliggöra för barns inflytande.  
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1.2.1 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor kommer att besvaras i den här studien:  

• På vilket sätt visar sig barns inflytande i samlingssituationerna på 

förskolan?  

• Hur beskriver pedagogerna att de möjliggör för barns inflytande i 

samlingssituationerna på förskolan?
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2. Forskningsöversikt 
I kommande avsnitt kommer tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt att 

presenteras. Forskning om barns inflytande och demokrati kommer först att 

framföras. För att hitta tidigare forskning användes databaser som Summon, DIVA-

portal och SwePub. Söktekniker som använts är frassökning och trunkering. För att 

finna passande studier har följande sökord använts: “early childhood education”, 

influence*, circle*, time*, child*, influ* och preschool*. För att minska antalet 

sökträffar filtrerades sökningen genom att rutan för vetenskapligt granskade artiklar 

markerades. För sökningar som gav många träffar filtrerades sökningen ytterligare 

genom att fylla i rutan för val av publiceringsår. Efter att ha läst flera olika artiklars 

och avhandlingars titel och abstrakt kunde gemensamma nämnare som barns 

inflytande i förskolan synliggöras. Då föreliggande studie också behandlar det här 

området kändes de här studierna relevanta att använda. Artikeln “Det önskvärda 

barnet” och författarna Elisabeth Arnér, Anette Emilsson, Carina Peterson och 

Kristina Westlund framkom som lämpliga sökord vid ett tidigare 

handledningstillfälle i föregående termin.  Andra avhandlingar och artiklar har 

hittats via tidigare examensarbete, avhandlingar och artiklar. Exempelvis Katarina 

Ribaeus (2014) som skriver en avhandling om demokratiuppdraget i förskolan och 

där referensen hittats i Carina Petersons (2020) doktorsavhandling. Första avsnittet 

i forskningsöversikten handlar om barns inflytande i förskolan. Området är i högsta 

grad relevant då studiens fokus är barns inflytande i samlingssituationer. Andra 

avsnittet handlar om demokrati och demokratiska värderingar i förskolan. Valet av 

att använda de här två områdena är att visa hur flera faktorer kan påverka barns 

möjlighet till inflytande. I artiklarna och avhandlingarna som bearbetats i den här 

studien nämns olika faktorer som påverkar barns möjlighet till inflytande i 

förskolan och barns möjlighet till inflytande kopplat till demokrati. Av den 

anledningen är den första underrubriken i forskningsöversikten Faktorer som 

påverkar barns inflytande. Den andra underrubriken är Relationen mellan barns 

inflytande och demokrati.  
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2.1 Faktorer som påverkar barns inflytande 

Arnér (2006) har gjort en studie om barns inflytande i förskolan. Ett syfte med 

studien var att undersöka på vilket sätt pedagogerna kan ändra sitt förhållningssätt 

till barnens inflytande och initiativ i förskolan, med fokus på att vara mer positiv 

till barns önskemål och förslag än att neka. Metoden som användes i studien var 

samtal med pedagoger och den teoretiska utgångspunkten var von Wrights teori om 

punktuellt perspektiv och relationellt perspektiv. Arnér (2006) fann i sin studie att 

pedagogernas barnsyn, hänsyn till sina kollegor, regler och traditioner i första hand 

styr deras arbete med barns inflytande. Pedagogerna är rädda att det ska bli oroligt 

om barnens förslag prioriteras framför det som redan är planerat. 

Emilson (2007) har gjort en kvalitativ studie där hon studerat små barns inflytande 

i samlingssituationer. Studiens syfte var att studera i vilken grad små barn i 

förskolan kan ha inflytande i sin vardag, i förhållande till lärarkontrollen. Data 

samlades in genom videoobservationer. Det visade sig i resultatet att barns 

inflytande i samlingssituationer många gånger var begränsat. De tilläts att göra val 

men utifrån förutbestämda alternativ. Hur mycket inflytande barn har är kopplat till 

pedagogens agerande. Genom att pedagogen har en förmåga att närma sig barns 

perspektiv, vara emotionellt närvarande i mötet med barnen och när pedagogen 

intar ett lekfullt förhållningssätt, sker det en ömsesidig kommunikation mellan 

pedagogen och barnen. Där har den vuxne kontroll samtidigt som barnen har 

inflytande i situationen. Emilson (2007) fann även att när pedagogen har stark 

lärarkontroll kan barn få sin röst hörd till viss del. I samlingssituationer får barnen 

möjlighet att göra olika val kring redan förutbestämda aktiviteter. Barnen tror att de 

får göra ett val, vilket de på sätt och vis får men det är egentligen pedagogen som 

har makten och erbjuder olika alternativ. Det kan då ses som skendemokrati. 

Forskaren har i sin studie använt sig av Habermas socialfilosofiska perspektiv och 

Bernsteins teori om makt och kontroll (ibid). 

Westlunds (2011) har gjort en licentiatavhandling som handlar om barns inflytande 

och metoden som studien bygger på är observationer och intervjuer med pedagoger. 

Syftet med studien var att ta reda på hur pedagogers arbete med barns inflytande 

ser ut i förskolan. När Westlund (2011) studerat tidigare forskning och lärares 
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användning av begreppen delaktighet och inflytande, ser hon delaktighet som ett 

generellt begrepp där både barn kan påverka samt delta i sådant andra planerat. 

Inflytande beskriver hon som ett mer exakt begrepp som handlar om barns 

möjligheter till att påverka. Hur arbetet med inflytandefrågor genomförs är upp till 

varje förskola.  

Westlund (2011) skriver att det finns flera faktorer som påverkar barns möjlighet 

till inflytande, bland annat samstämmighet i arbetslag. När pedagogerna i 

arbetslaget är oense kan barnens möjligheter till inflytande begränsas. Ytterligare 

faktorer som har betydelse för arbetet med barns möjlighet till inflytande är 

gruppstorlek, barnets ålder, modersmål och kön. Gruppstorlek är en 

påverkansfaktor för barns möjlighet till inflytande. När barngruppen delas in i 

mindre grupper ökar möjligheten för alla barn att komma till tals och få inflytande. 

När det talas om ålder som en påverkansfaktor för barns inflytande finns det större 

möjligheter i vissa sammanhang för de äldre barnen. Exempelvis vid planering av 

aktiviteter där barn i alla åldrar ska delta är det vanligt att pedagogerna låter de äldre 

barnen vara med och bestämma i större utsträckning än de yngre. De yngre barnen 

kan få mer inflytande än de äldre i andra situationer, som i samlingar där de har 

större möjlighet att avgöra om de vill delta eller ej. I samlingarna förväntas de äldre 

barnen att delta i större utsträckning. Pedagoger som arbetar med flera barn med ett 

annat modersmål kan många gånger uppleva det som en svårighet att arbeta med 

barns inflytande då de lägger den största tiden på språkaktiviteter. Det här gäller 

främst pedagoger som är ovana vid många barn med annat modersmål. Pedagoger 

som redan är vana ser inte det som ett hinder för barns inflytande. Många gånger är 

pojkars lekar mer fysiska och högljudda, vilket inte uppskattas av pedagoger. 

Pedagogerna styr då barnen till att leka något mer acceptabelt och då får pojkar inte 

lika mycket inflytande i sin fria lek. Resultatet visade att pedagogerna använde olika 

sätt för att ge barn inflytande. Den vanligaste arbetsformen var att låta barnen välja 

och bestämma. En annan form var att barngruppen delades in i mindre grupper så 

att alla barn kunde få komma till tals. Ytterligare en form var att pedagogerna 

pushade barnen till att samtala med varandra för att på så vis få inflytande. I den 

kvalitativa studien analyserades materialet med hjälp utav flera olika teoretiska 
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utgångspunkter som bland annat kritisk pedagogik, didaktik och relationellt 

pedagogiskt perspektiv (ibid). 

Kristin Ungerberg (2019) har studerat barns inflytande i förskolan. Syftet med den 

här kvalitativa doktorsavhandlingen var att skapa en bredare förståelse för hur de 

yngsta barnen i förskolan ges inflytande. I den här avhandlingen framkommer det 

att det vanligaste sättet för barn i förskolan att utöva inflytande är när de får göra 

sin röst hörd. En annan aspekt som också synliggörs är det intressanta i att 

undersöka olika sätt att förstå inflytande hos de yngre barnen som inte har det 

verbala språket. Fokuset ligger på barnens handlingar. Metodvalet i studien var 

fältanteckningar, observationer, deltagarobservationer, samtal med pedagogerna 

samt videoobservationer. Forskaren kom i sin studie fram till att pedagogerna inte 

behövde organisera situationer där barnen var tvungna att uttrycka sig verbalt för 

att kunna uttrycka sin åsikt, utan i stället kan de vara uppmärksamma på barnens 

kroppsspråk. Den immanenta teorin användes för att analysera studien (Ungerberg 

2019).  

Carina Peterson (2020) har gjort en etnografisk studie av hur barns inflytande 

iscensätts under pedagogledda former i verksamheten. Hon studerade också på 

vilket sätt barns inflytande blev påverkat av den pedagogiska praktikens villkor. 

Den valda metoden i studien var observationer via fältanteckningar, fältsamtal samt 

intervjuer. Resultatet visade att pedagoger anpassade och gav barn inflytande inom 

redan förutbestämda ramar som regler, rutiner och styrdokument som finns i 

verksamheten. I förskolorna fanns specifika ämnen kopplat till läroplansmål som 

skulle vidarebefordras till barnen. Pedagogerna försökte välja teman och aktiviteter 

där barn hade möjlighet till att påverka. Det blev också synligt att barn inte fick 

inflytande om de inte hade en förståelse för vad inflytande innebar. För att analysera 

resultatet så användes Bernsteins teori med fokus på begreppen klassifikation och 

inramning, symbolisk kontroll, synlig och osynlig pedagogik, ett totalt 

pedagogiserat samhälle, pedagogisk diskurs, instruktiv och regulativ diskurs, 

rekontextualisering samt igenkännings- och realiseringsregler (Peterson 2020).  

Salonen, Koitto, Notko, Lahtinen och Sevón (2022) har studerat barn i finska 

förskolor. Syftet med studien var att undersöka små barns möjligheter till att få 
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inflytande i sociala situationer där barn och pedagoger har meningsskiljaktigheter. 

I studien använde sig forskarna av en kvalitativ forskningsansats där de observerade 

och förde anteckningar samt videoobservationer som transkriberades. Forskarna 

kom fram till att det finns många etablerade regler och normer som efterföljs i 

förskolan under dagarna. Det visade sig att pedagogerna hade den stora kontrollen 

över både barn och verksamhet, och det visade sig att barnen inte hade mycket att 

säga till om. Exempelvis fanns det regler vid matsituationerna om att alla var 

tvungna att sitta ner när de hade mat i munnen. Vid ett tillfälle var det ett barn som 

reste sig och ville gå iväg samtidigt som hen hade mat i munnen. Pedagogen ledde 

tillbaka barnet till sin stol och höll fast i armstödet tills barnet svalde sin mat. 

Därefter gav pedagogen tillstånd till barnet att lämna matbordet. I sociala 

situationer där det är oenigheter mellan barn och pedagoger ges barnen utrymme att 

förhandla och komma fram till lösningar. Forskarna finner att det hade varit 

lämpligt att utveckla metoder där barn har en möjlighet till inflytande i alla 

situationer som rör dem under dagen.  För att analysera datan användes reflexiv 

tematisk analys (Salonen et. al. 2022).   

2.1.1 Sammanfattning av faktorer som påverkar barns inflytande 

Det gemensamma för de här studierna är att de är kvalitativa och de fokuserar på 

barns inflytande i förskolan. Westlund (2011) fann i sin studie att det är pedagogen 

som möjliggör för barn att få inflytande i förskolan genom att använda sig utav 

olika arbetsformer. Arnérs (2006) studie fokuserar på pedagogernas 

förhållningssätt kopplat till barns inflytande i förskolan. Hon fann i sin studie att 

bland annat regler och traditioner styr arbetet med inflytande. Salonen, et.al (2022) 

och Peterson (2020) fann också att det finns många regler och normer i förskolan 

som minskar barns möjlighet till inflytande. De nämner också att strategier och 

metoder hade varit bra att finna för att på ett lättare sätt öka barns möjlighet till 

inflytande i alla situationer som berör dem. Ungerberg (2019) fokuserar på barnens 

handlingar. Det är pedagogernas ansvar att även ge de barn som inte har det verbala 

språket inflytande, genom att uppmärksamma deras kroppsspråk. Emilson (2007) 

pratar om att barns inflytande i förskolan ökar när pedagogen har ett lekfullt 

förhållningssätt, har förmåga att närma sig barns perspektiv och har emotionell 
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närvaro i mötet med barnen. De olika studierna berör barns inflytande i förskolan 

på olika sätt och därför kan de relateras till föreliggande studie.  

2.2 Relationen mellan barns inflytande och 
demokrati 

Katarina Ribaeus (2014) har gjort en doktorsavhandling där syftet var att undersöka 

hur förskolans demokratiuppdrag blir synligt genom pedagogers och barns 

agerande. Teoretiska utgångspunkter i studien var Biestas demokratiperspektiv som 

möter barnrättsligt och barndomssociologiskt perspektiv på barn. Metod för att 

samla in empiri var observationer, intervjuer samt en inspektion av verksamhetens 

dokument. Ribaeus (2014) skriver att politiska beslut och beslut som rör barn och 

förskola, påverkas av det mångkulturella och globaliserade samhället. Det har skett 

en del förändringar sedan 1980-talet. Barnsyn och synen på barndom är i ständig 

förändring och har därför lett till stora förbättringar inom det nationella och 

internationella planet i svensk förskola. Ribaeus (2014) skriver även att demokrati 

kan ha olika betydelser beroende på tid, plats och vem som tolkar. Det är något som 

har diskuterats under många år i skolan och förskolan. Termer som delaktighet och 

inflytande diskuteras ofta kring rättigheter och anses vara viktiga aspekter i 

demokratibegreppet. Det är ingen enkel uppgift att som pedagog förbereda och 

utbilda barn både för nu och för framtiden. Pedagogerna måste göra barnen 

delaktiga i de vuxnas värld, ge plats åt barnens egna initiativ samt att pedagogerna 

vidarebefordrar sina kunskaper (ibid). 

Ribaeus (2014) fann i sin studie att demokratiuppdraget är av stor vikt och 

fortlöpande men ses som problematiskt att genomföra i verksamheten. Pedagogerna 

som deltog i studien menar att deras demokratiska förhållningssätt blir ett hinder 

för barnens möjlighet till inflytande. Pedagogernas förhållningssätt bidrar till att de 

är rädda för att tappa kontrollen över barnen. Det i sin tur påverkar barns möjlighet 

till inflytande i ogynnsam riktning. De lyfter också betydelsen av att lyssna på 

barnen för att ge barnen inflytande och demokratiska värderingar. Pedagogerna 

upplever även att barnen har lättare för att utöva inflytande när förskolan inte är 

alltför organiserad. Hon fann även att pedagogerna i studien ser inflytande som ett 

perspektiv av demokrati (ibid). I föreliggande studie finns ett grundantagande att 
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pedagogernas barnsyn har stor betydelse för barns möjlighet att vara delaktig i en 

demokratisk sfär. Har pedagogerna en barnsyn där de ser barnen som kompetenta 

så vågar de släppa in barnens tankar och idéer i verksamheten. 

Berit Zachrisen (2016) har gjort en studie kring demokratiska värderingar i 

förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur barn och vuxna interagerar med 

varandra i relation till de demokratiska metoderna i förskolan. Metod för att samla 

in empiri till den här studien var videoobservationer av leksituationer. De teoretiska 

utgångspunkterna var Biesta och Deweys demokratiperspektiv. Zachrisen (2016) 

skriver att under leken i förskolan kan barn lära sig att stärka sin känsla av 

samhörighet och kunskap kring värdet av den. Det är viktiga demokratiska värden 

och genom att pedagogerna samspelar med barnen under leken kan barnen på så 

sätt också lära sig om demokratiska värderingar. Demokratiska värderingar är något 

som barn redan från födseln tar till sig. Barns respekt och uppfattning kring de 

demokratiska värderingarna påverkas av pedagogernas attityder. Om de 

demokratiska värderingarna ska kunna hållas vid liv krävs det att pedagogerna har 

en medvetenhet kring hur de demokratiska värderingarna ska kommuniceras i 

samspelet med barnen. Resultatet i studien visade att barn som deltar i större 

gruppkonstellationer har större möjlighet att lära sig om demokratiska värderingar 

än barn som endast ingår i små konstellationer. 

Kristina Westlund (2011) har i sin studie studerat arbetet med barns inflytande som 

en del av en demokratididaktik. Hon förklarar demokratididaktik som 

pedagogernas insatser med att generera möjligheter så att barn kan praktisera 

demokrati i förskolan. Det innebär både att förbereda barnen för deras framtida 

medverkan i samhället och bildandet av demokratiska relationer i verksamheten. 

Studien baseras på en kritisk relationell demokratiuppfattning. Där är demokrati ett 

sätt att leva och deltagande är det viktigaste syftet. Ledande beståndsdelar i den typ 

av demokratiuppfattning är kommunikation, olikhet, förändring och rättvisa. 

Kommunikation innebär att stärka viljan och möjligheten att medverka i 

gemensamma konversationer och olika beslut. Det innebär också att barnen ska ha 

rätt till sin röst. Olikhet och förändring innebär att individer ses som flexibla och 
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varierande. Med rättvisa menas att alla individer ska ha likställiga rättigheter 

oavsett sina förutsättningar.  

Westlund (2011) skriver att genom det kritiskt relationella perspektivet kan arbetet 

med barns inflytande ses som en chans att agera demokratiskt och som en chans till 

en enskild frihet när individen lär sig praktisera inflytande. Ett exempel från studien 

är att pedagoger använder olika valalternativ för att stimulera barnen så att de vid 

kommande tillfällen ska kunna bli bättre initiativtagare. En önskan från 

pedagogernas sida där är att barnen i framtiden ska bli mer självgående. Sett från 

ett kritiskt perspektiv är detta en grundläggande del av demokratiarbetet i förskolan. 

Varje individ i förskolan ska erbjudas möjlighet att få vara delaktig samt kunna 

utöva inflytande på sin vardag oavsett vilka förutsättningar de har. Ingen ska vara i 

behov av andras omtanke för att kunna uttrycka sig. När pedagoger i förskolan 

arbetar med demokrati och barns inflytande med betoning på barns självständighet, 

är det viktigt att vara uppmärksam på att rätt delar fokuseras. Det finns risk att det 

kan ske en bedömning på det enskilda barnet istället för att fokus läggs på 

pedagogerna och verksamheten så som det relationella perspektivet betonar. 

2.2.1 Sammanfattning av relationen mellan barns inflytande och 
demokrati 

Ribaeus (2014) fokus i studien var förskolans demokratiuppdrag. Demokrati kan 

tolkas på olika sätt beroende på vem som tolkar samt tid och plats. Delaktighet och 

inflytande är viktiga aspekter i demokratibegreppet och ses som 

rättigheter.  Resultatet i studien visade att pedagogens demokratiska 

förhållningssätt kan ses som ett hinder för arbete med barns inflytande i förskolan. 

Hon fann även att demokratiuppdraget är betydelsefullt men kan ses som 

utmanande att genomföra i förskolan. Då den här studien berör demokratiuppdraget 

i förskolan är den relevant att använda i den här studien då demokrati och inflytande 

relaterar till varandra. För att barn ska få möjlighet till inflytande i förskolan kan ett 

demokratiskt arbetssätt vara att föredra. Syftet med Zachrisens (2016) studie var att 

undersöka hur barn och vuxna samspelar med varandra i förhållande till de 

demokratiska metoderna som finns i förskolan. Zachrisen (2016) skriver om att 

barn tar till sig demokratiska värderingar redan från födseln. Resultatet i studien 
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visade att de demokratiska värderingarna som finns är lättare att lära sig kring ifall 

barnen deltar i större grupp. Westlund (2011) har studerat barns inflytande som en 

del av demokratididaktik. Där är det pedagogernas insatser som är i fokus. I studien 

framkommer det att pedagogerna önskar att barnen ska bli mer självgående och ta 

fler egna initiativ. Som pedagog är det viktigt att här vara uppmärksam så att inte 

enskilda barn blir bedömda utan fokus ska i stället läggas på pedagogerna och 

verksamheten.
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3. Teoretisk utgångspunkt 
I föreliggande studie har Bernsteins teori kring makt och kontroll använts för att 

förstå barns inflytande i samlingssituationer i förskolan. Då vi har haft en 

uppfattning om att pedagoger styr samlingarna i förskolan är det här en användbar 

teori att använda för att ta reda på om den här uppfattningen stämde. Valet av teori 

grundar sig också utifrån tidigare läst forskning som fokuserar på barns inflytande. 

Där har flera forskare använt sig av Bernsteins teori om makt och kontroll. 

Bernsteins teori fokuserar bland annat på begreppen klassifikation och inramning. 

Det är de här begreppen kommer att användas i den här studien med betoning på 

stark och svag klassifikation och inramning. Begreppen har valts för att kunna få 

syn på hur mycket inflytande barn får möjlighet till i samlingssituationerna, vilket 

även studiens syfte ska bidra med kunskap om. Nedan kommer Bernsteins teori 

förklaras tydligare. 

3.1 Klassifikation och inramning 

Bernsteins teori handlar om makt och kontroll. Bernstein kopplar makt till 

begreppet klassifikation och kontroll till begreppet inramning (Bernstein 1996). 

Begreppet klassifikation handlar om förhållandet mellan kategorier, exempelvis 

aktiviteter, ämnen, lärare och elever. För att kunna bevara förhållandet mellan de 

olika kategorierna krävs det någon form av makt som ser till att de olika 

kategorierna uppfyller det de ska. Vid stark klassifikation är de olika kategorierna 

starkt avgränsade från varandra och vid svag klassifikation är gränserna mindre 

tydliga (Bernstein 1983). Emilson (2008) förklarar att ju starkare en klassifikation 

är, desto mer specifik är en aktivitet. Den typen av aktivitet går inte att förväxlas 

med någon annan aktivitet då den har ett märkbart kännetecken. På det sättet visar 

klassifikationen hur ett innehåll i en pedagogisk diskurs är upplagt (Bernstein 2000, 

se Emilson 2008, s.44). 

Det andra begreppet Bernstein (1996) använder sig av är inramning. Inramning rör 

vem som bestämmer vad. I en situation kan det handla om att bestämma vad 

samtalet eller aktiviteten ska handla om, i vilken ordning olika samtal eller 

aktiviteter ska genomföras i och i vilket tempo det ska genomföras i. Inramning kan 
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vara antingen svag eller stark. Vid stark inramning är det utövaren som har den 

största kontrollen över aktiviteten och mottagaren har inte mycket att bestämma 

över. Vid svag inramning har mottagaren större inflytande över aktiviteten. I 

förskolan kan därför svag inramning innebära att pedagogerna inte styr lika 

kraftfullt och då finns det därför också fler valmöjligheter för barnen. Om det är 

stark inramning innebär det att det är pedagogen som har kontrollen över den 

sociala basen, urval och kommunikationen (ibid). Emilson (2008) skriver att 

inramning kan vara av större betydelse i sammanhanget då användningsområdet är 

att analysera olika sorters samspel med fokus på vem som bestämmer vad i 

situationen. Mängden kontroll kopplat till de här komponenterna avgör om det blir 

stark eller svag inramning. Mängden kontroll mellan de olika komponenterna kan 

skifta. Som exempel skriver Emilson att en lärare kan ha stark kontroll när hen 

väljer vilka sånger som ska användas i aktiviteten, under tiden kan även läraren ha 

en svag kontroll då det är barnen som bestämmer under hur lång tid en viss sång 

ska användas. Den stora skillnaden mellan klassifikation och inramning är att 

klassifikation handlar om tydliga gränser för ett innehåll alltså vad och inramning 

handlar i stället om att göra en analys av formen alltså hur (Bernstein 2000, se 

Emilson 2008, s.44). 

Emilson (2007) skriver i sin studie att samlingssituationer i förskolan kan ses som 

starkt inramade och klassificerade. Samlingssituationer är starkt klassificerade då 

de tydligt skiljer sig från annan pedagogisk verksamhet. En typisk egenskap för 

samlingssituationen är att det oftast är pedagogen som bestämmer hur samlingen 

ska se ut vilket kan benämnas som stark inramning. Emilson (2008) skriver i sin 

doktorsavhandling om stark och svag lärarkontroll utifrån Bernsteins begrepp 

klassifikation och inramning. Emilson beskriver att vid stark lärarkontroll är det till 

störst del pedagogen som har inflytande och makt och kan bestämma över hur en 

situation ska genomföras. I dessa situationer så har barnet inte så mycket inflytande. 

Vid svag lärarkontroll är pedagogen inte lika fastlåst vid en förutbestämd tanke. 

Barnen får mer möjlighet till inflytande och kan påverka vad som komma skall. När 

det är stark inramning och klassifikation blir det en stark lärarkontroll. Vid svag 

inramning och klassifikation blir det en svag lärarkontroll (ibid).



 23 (57) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

4. Metod  
I den här studien har en kvalitativ forskningsansats genomförts för att kunna få en 

djupare insyn i barns inflytande i samlingssituationer i förskolan. Insamlingsmetod 

i föreliggande studie har varit videoobservationer och intervjuer med pedagoger 

från en förskola. Videoobservationerna har använts för att kunna se hur det går till 

i praktiken när barn ges möjlighet till inflytande i samlingssituationer. Intervjuer 

med pedagoger har använts för att få syn på hur pedagoger upplever att de ger barn 

möjlighet till inflytande i samlingssituationer i förskolan. Då syftet med den här 

studien var att bidra med kunskap kring barns inflytande i samlingssituationer, har 

de här metoderna varit till stor hjälp för att få syn på inflytande från olika 

synvinklar. 

4.1 Insamlingsmetod 

En kvalitativ forskningsansats lämpar sig i småskaliga studier och passar bra till 

situationer där företeelser inte uppenbarar sig med detsamma. De vanligaste 

metoderna att använda är intervjuer och observationer (Eliasson 2018). 

Observationer har skett i samlingssituationer där barn och vuxna interagerat med 

varandra, samt personliga intervjuer med pedagoger. Personliga intervjuer innebär 

att endast en informant och en forskare deltar. Det finns fördelar med personliga 

intervjuer. En fördel är att den förhållandevis kan vara enkel att samordna och den 

är också relativt enkel att kontrollera. De olika uppfattningar och synpunkter som 

uppkommer i intervjun kommer endast från den intervjuade. Det blir också lättare 

för forskaren i personliga intervjuer när hen ska transkribera datan, då det endast är 

en deltagare som är involverad i samtalet och bara en röst att känna igen 

(Denscombe 2018). I den här studien har vi ställt frågorna i intervjuerna. Valet av 

att vara två var att kunna hjälpa varandra att ställa lämpliga kompletterande 

följdfrågor.  

Intervjufrågorna i föreliggande studie var semistrukturerade vilket betyder att 

intervjuaren har förutbestämda frågor som är öppna och ger plats för utvecklande 

svar. Det är lämpligt att använda sig utav intervjuer när forskningens syfte är att 

förstå åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter på djupet (Denscombe 2018). 
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Valet av intervju är lämplig för att ta reda på hur pedagogerna själva upplever att 

de ger barnen inflytande i samlingssituationer. Intervjuerna i föreliggande studie 

blev inspelade för att ingen viktig information skulle missas. Denscombe (2018) 

skriver att deltagarna i intervjun kan bli hämmade under ljudupptagning av 

intervjun. Men används ljudupptagningen på ett hänsynsfullt och försiktigt sätt så 

ska det inte finnas några större störningar under intervjun. Vid ljudupptagning kan 

forskaren få en klar bild över allt som sagts under intervjutillfället. En nackdel med 

ljudupptagning kan vara att endast det verbala kommer fram (ibid). Valet att göra 

ljudupptagning vid intervjuerna bygger på en idé om att den intervjuade kanske 

anpassar sina svar efter hur svaren dokumenteras. Tanken var från början att svaren 

skulle dokumenteras med hjälp av anteckningar. Metoden ändrades i stället till att 

göra ljudupptagning då pedagogerna kanske ger mer utvecklande svar än vad de 

hade gjort vid anteckningar. 

I föreliggande studie har en pilotstudie gjorts på intervjufrågorna där de har testats 

av en förskollärare i förväg. Förskolläraren tyckte med fördel att en fråga skulle 

flyttas upp och komma tidigare i frågelistan. Denscombe (2018) skriver att en 

pilotstudie är bra att göra innan en studie genomförs för att kontrollera hur metoden 

fungerar i praktiken. Om allting fungerat bra så kan forskaren då känna sig trygg i 

att inga otrevliga överraskningar uppenbarar sig när datainsamlingen ska börja.   

Det har också gjorts videoobservationer av samlingssituationer för att få syn på hur 

barnen ges möjlighet till inflytande i praktiken. För att kunna verkställa 

videoobservationer så har videoinspelningar genomförts. I forskningssammanhang 

kan den här metoden benämnas som bildbaserad forskning. Vid användning av 

bildbaserad forskning är det av stor vikt att utrustning med bra kvalitet används så 

att en korrekt analys av materialet kan genomföras. En viktig del i den bildbaserade 

forskningen när det gäller människor är att vara uppmärksam på den kulturella och 

sociala kontexten. Människor kan reagera på videoinspelningen och ett annat 

beteende kan då skönjas och resultatet i undersökningen kan då bli missvisande. En 

fördel med videoobservationer är att det blir lättare att få syn på verkligheten 

(Denscombe 2018). 
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I studien har både videoobservationer och intervjuer använts som metod och det 

kan här benämnas som metodkombination. Denscombe (2018) förklarar 

metodkombination som ett sätt där fler än en metod används för att få syn på ett 

innehåll. Genom att använda sig av flera olika metoder kan ett innehåll synliggöras 

på ett bredare vis (ibid). I den här studien kommer pedagogers beskrivningar på hur 

de möjliggör för barns inflytande i samlingssituationer fram via intervjuer. Vid 

videoobservationer kan den som observerar få syn på barns inflytande från en annan 

vinkel, det vill säga sin egen. Genom att studera den filmade empirin flera gånger 

kan den som ser filmen själv bilda sig en uppfattning kring hur barn ges möjlighet 

till inflytande. Vid bägge metoderna är det samma innehåll som synliggörs, men 

från två olika vinklar. Denscombe (2018) skriver att vid metodkombination kan den 

som gör studien jämföra de olika fynden från de olika metoderna och på så vis få 

sina antaganden stärkta. De olika metoderna kan komplettera varandra och en 

helhetsbild av innehållet kan komma fram. Hade den här studien genomförts med 

exempelvis endast intervjuer, då hade bara pedagogens syn på innehållet lyfts fram. 

Värdefull information hade kanske då aldrig synliggjorts. Likaså om endast 

videoobservationer hade genomförts, då hade endast det som observatören uppfattat 

kring innehållet lyfts fram. I Denscombe (2018) står det även att metodkombination 

kan bidra till att ta sig framåt i analysarbetet genom att tidigare fynd används vid 

en senare sekvens i studien. Exempelvis om en studie startar med en intervju så kan 

observatören ha intervjusvaren i åtanke när observationerna genomförs. 

Intervjusvaren kan då bidra till att observatören observerar vissa moment som 

kanske annars inte var tänkta. Likaså om studien startar med observationer. Vid 

intervjun kan då frågor ställas som kommit upp under observationstillfället (ibid). 

4.2 Urval 

En förskola i Sydsvensk kommun har besökts för att göra den här studien. En 

avgränsning har gjorts där barns inflytande i samlingssituationer har studerats på en 

avdelning med barn i åldern 3–5 år. Två pedagoger blev intervjuade för att kunna 

bidra med sina kunskaper och tankar kring barns inflytande i samlingssituationer i 

förskolan. Videoobservationer har gjorts i två samlingar. Valet av respondenter till 

föreliggande studie har gjorts genom ett bekvämlighetsurval där en av oss studenter 
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har en kontakt. Bekvämlighetsurval innebär att forskare väljer respondenter som är 

nära till hands och en fördel är att det är lätt och går fort (Denscombe 2018). En 

annan fördel är att om förskolorna känner till de som ska göra studien kanske de 

har lättare för att ta emot dem. Magne Holme & Krohn Solvang (1996) skriver att 

en nackdel med bekvämlighetsurval kan vara att de oftast inte är representativa och 

kan då leda till icke trovärdiga slutsatser kring populationen. 

4.3 Genomförande 

En förskola där en av oss studenter hade en kontakt blev tillfrågad om de ville delta 

i studien. En första kontakt togs via e-post och samtyckesblanketter för både 

pedagoger (bilaga 1) och vårdnadshavare (bilaga 2) skickades med. I 

samtyckesblanketterna fanns information kring studien och studiens syfte. När de 

gett sitt samtycke till att delta bokades fältdagar in. Intervjufrågor (bilaga 3) kring 

barns inflytande i samlingssituationer skrevs fram. En pilotstudie gjordes innan 

fältdagarna för att få syn på om intervjufrågorna fungerade. Innan fältdagarna så 

skrevs intervjufrågorna ut på papper för att mötet med pedagogerna skulle kännas 

mer personligt. Innan fältdagarna genomfördes lånades en videokamera och en 

diktafon från Högskolan i Kristianstad. Utrustningen testades i förväg genom 

videoinspelning och ljudupptagning för att säkerställa att den fungerade. På 

fältdagen samlades först alla samtyckesblanketter in för att endast de barnen med 

tillstånd skulle delta. Även de medverkande pedagogerna fick lämna sina 

samtyckesblanketter. Sedan filmades en samlingssituation med 6 barn som hölls av 

en pedagog i ett rum som brukar användas vid samlingar. Samlingen varade ungefär 

i 10 minuter. Kameran placerades på en fönsterbräda bakom barnen så att endast 

deras ryggar syntes på filmen. Som insamlare av empiri var vi placerade i 

bakgrunden bredvid kameran för att påverka situationen minimalt. Barnen satt på 

golvet i en halvmåne och pedagogerna satt på en pall mitt emot. Efter samlingen 

genomfördes en intervju med samma pedagog. Efter intervjun höll ytterligare en 

pedagog i en samling som blev inspelad och som varade i ungefär 10 minuter. När 

samlingen var slutförd blev pedagogen intervjuad. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en diktafon och de varade i ungefär 10–15 minuter. De genomfördes i 

enskilt utrymme där vi bägge frågeställare deltog tillsammans med deltagaren och 
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där vi turades om att ställa frågor och följdfrågor. Den insamlade empirin fördes 

över från utrustningen till en säker plats. 

4.4 Bearbetning och analys av det insamlade 
materialet 

Det metodologiska arbetssättet har varit abduktivt och det innebär att det sker en 

pendling mellan empirin och teorier när analysen genomförs, för att få syn på 

mönster och rimliga förklaringar (Fejes & Thornberg 2015). Empirin analyserades 

genom att en pendling skedde mellan våra utskrivna transkriberingar och Bernsteins 

teori om inramning och klassifikation.  

Den insamlade empirin bearbetades genom att videoobservationerna granskades 

och intervjuerna lyssnades igenom en första gång. Intervjuerna transkriberades på 

dator som sedan skrevs ut på papper för att lättare få en överblick över 

empirin.  Back & Berterö (2015) skriver att transkribering innebär att skriva ner allt 

ordagrant som deltagaren i intervjun har berättat. Eftersom allt ska skrivas ner 

ordagrant kan en transkribering upplevas som tidskrävande (ibid). 

Videoobservationerna transkriberades inte i sin helhet utan ett observationsschema 

(bilaga 4) användes i stället som ett hjälpmedel för att lättare få syn på relevant 

innehåll. Schemat innehöll tre kolumner där följande punkter fanns med: Vad 

gör/säger pedagogen, vad gör/säger barnen samt egen reflektion. 

Transkriberingarna lästes igenom flera gånger för att få syn på återkommande 

mönster, likheter och skillnader. När likheter och mönster blivit synligt gjordes en 

sortering med studiens syfte och forskningsfrågor i åtanke. Forskningsfrågorna i 

studien är: På vilket sätt visar sig barns inflytande i samlingssituationerna på 

förskolan? Hur beskriver pedagogerna att de möjliggör för barns inflytande i 

samlingssituationerna på förskolan? Sorteringen ledde först fram till två kategorier 

Bekräftelse av barn och Pedagogers arbete med barns inflytande. Efter att ha 

studerat videoobservationerna och transkriberingarna av intervjusvaren några 

gånger till, framkom ytterligare tre kategorier. De här kategorierna benämns som 

Inbjudan till diskussion, Trygghet och Utmaningar i att ge barn inflytande.  
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I videoobservationerna framkom det vid flera tillfällen att pedagogerna bekräftade 

barnens tankar. När pedagogerna bekräftade barnens svar och funderingar på ett 

positivt sätt vågade barnen komma med mer förslag och idéer, och därför valdes 

kategorin Bekräftelse av barn. Det framkom också att pedagogerna i de bägge 

videoobservationerna bjöd in barnen till diskussion genom att ställa frågor till 

barnen. Därigenom uppkom kategorin Inbjudan till diskussion. Utifrån 

intervjusvaren framkom mönster i pedagogernas beskrivningar av hur de ger barn 

möjlighet till inflytande i samlingssituationer, och därför valdes kategorin 

Pedagogers arbete med barns inflytande. Kategorin Trygghet valdes då bägge 

pedagoger pratade om hur viktigt det är att barn är trygga för att våga uttrycka sig. 

Vid flera tillfällen under intervjuerna pratade bägge pedagoger om att det inte alltid 

är lätt att ge barn inflytande i samlingssituationer, då mycket redan är förutbestämt. 

Därför valdes kategorin Utmaningar i att ge barn inflytande. 

Efter att alla kategorier framkommit startade analysen med hjälp av Bernsteins 

begrepp stark och svag inramning och klassifikation. Kategori för kategori 

analyserades för att få syn på något som kunde kopplas till klassifikation. Därefter 

fortsatte vi med att leta efter något vi kunde koppla till inramning. När vi hittat 

något som verkade passa in på begreppen gick vi tillbaka till den teoretiska 

utgångspunkten för att läsa på och få syn på om tolkningen av begreppen var 

korrekt. Begreppet stark klassifikation gick att finna i alla kategorier. I kategorierna 

Bekräftelse av barn, Inbjudan till diskussion samt Pedagogers arbete med barns 

inflytande gick stark och svag inramning att finna. Däremot i kategorierna Trygghet 

samt Utmaningar i att ge barn inflytande fann vi endast svag inramning. 

Delar som lyfts fram i resultatet är de delar som svarar på forskningsfrågorna. De 

delar som inte lyckats svara på forskningsfrågorna redovisas därför inte i 

resultatet. För att ingen förskola eller personer skulle kunna identifieras har inga 

namn nämnts i resultatet. 

4.5 Etik 

Vid genomförandet av den här studien har de fyra etiska principerna tagits i 

beaktning. Det första är informationskravet vilket innebär att deltagarna i studien är 
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informerade om vad studien innebär samt att de har rätt att avbryta sin medverkan 

närsomhelst (Rönnermann 2020). I den här studien har samtyckesblanketter 

skickats ut där de medverkande blivit informerade om studien och vad den går ut 

på. Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att alla deltagare har gett 

sitt godkännande till att delta (Rönnermann 2020). Samtyckesblanketter har delats 

ut till vårdnadshavare så att videoobservationer kunnat genomföras. Under 

videoobservationerna var vi observanta på ifall barnen inte ville delta i samlingen. 

Den tredje principen är nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade empirin 

endast används till aktuell studie (Rönnermann 2020). När den här studien är 

godkänd och klar så kommer all insamlad empiri att raderas. Sen kommer den sista 

principen som är konfidentialitetskravet och den innebär att deltagarna i studien inte 

ska kunna identifieras (Rönnermann 2020). Inga namn eller kön kommer därför att 

avslöjas i studien. Deltagarna blev även informerade om GDPR. GDPR är lag och 

innebär att skydda individers personuppgifter (SFS 2018:218). I den här studien 

innebär det att vi studenter måste hantera deltagarnas personuppgifter på ett korrekt 

sätt.
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5. Resultat 
I det här avsnittet kommer först resultat från videoobservationer redovisas och 

därefter redovisas intervjuerna. Resultatet är indelat i fem kategorier.  De två första 

som är Bekräftelse av barn och Inbjudan till diskussion är kopplade till 

videoobservationerna. De tre resterande kategorierna är Pedagogers arbete med 

barns inflytande, Trygghet samt Utmaningar i att ge barn inflytande och de är 

kopplade till intervjuerna. De olika kategorierna kommer att bestå av olika utsagor 

och citat som är hämtade från intervjuerna och videoobservationerna. För att det 

ska bli lättare för att se vem som är vem i resultatet så kommer P användas för 

pedagog, B för barn och I för intervjuare. Samlingarna som observerades var 

spontana utan någon större planering. Vid den ena samlingen arbetade de efter 

Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är ett verktyg för ett arbete med 

språkinlärning. Under den aktuella samlingen arbetade de med rim. Vid den andra 

samlingen arbetade de med högläsning. Pedagogen sa att de skulle arbeta med temat 

känslor framöver och hade därför på förhand valt ut några få böcker där barnen fick 

välja ut en. Efter observationerna genomfördes intervjuer med pedagoger där de 

fick svara på frågor rörande barns inflytande i samlingssituationer i förskolan. 

5.1 Resultat av videoobservationer 

Nedan kommer resultatet från de två videoobservationerna. 

5.1.1 Bekräftelse av barn 

Under den här kategorin redovisas exempel på hur pedagogerna i samlingarna 

svarar barnen när de vill säga eller säger något i samlingssituationerna. Det här är 

citat hämtat från första samlingssituationen där pedagogen tillsammans med barnen 

arbetar med Bornholmsmodellen. I den första delen i den första samlingen var det 

rimord som var i fokus. 

P1: “Om man vill säga något vad gör vi då?”  

Alla barnen räcker upp handen och svarar rakt ut: “Man räcker upp 

handen”.  

P1: “Ja, det gör man “.  

P1: “Är det någon här som vet något ord som vi kan rimma på?” 
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Barnen räcker upp sina händer och pedagogen pekar på ett barn 

samtidigt som pedagogen säger namnet på barnet.  

B1:”Höna, böna”.  

P1: “Ja, perfekt! Höna böna. Finns det något mer ord att rimma på?”  

Ett barn räcker upp handen och pedagogen säger hens namn.  

B2: “Man kan mjölka en ko”.  

P1: “Man kan mjölka en ko, ja det kan man göra! Där får vi mjölken 

ifrån”.  

Ett annat barn räcker upp handen och får då ordet. 

B3: “Råtta, potta”. 

P1: “Ja, är det någon annan som har något rim på råtta?  

Ett annat barn räcker upp handen och får ordet och säger: “Ett spöke 

kan äta en råtta”.  

P1:” Ja det kan det, ni är jätteduktiga”.  

I den andra samlingen läste pedagogen en bok för barnen. Pedagogen höll böckerna 

nedåt och blandade dem och därefter fick ett barn välja en bok. Pedagogen håller 

sedan upp boken mot barnen där hen visar bilderna för dem. Hen frågar barnen vad 

som händer på bilderna innan hen läser boken. Barnen svarar rakt ut vad de tänker. 

Nedan kommer ett utdrag från den andra videoobservationen. 

P2:”Vad händer här”? 

B: ”Hoppar i vattenpölarna”. 

P2: “Ja det gör de, nu tänkte jag läsa boken för er”. 

När pedagogen har läst färdigt boken frågar hen: “Vad gör er glada?” 

B3: “När någon säger förlåt till mig”. 

P2: “Jaså, när någon säger förlåt till dig?” 

Pedagogen avslutar sedan samlingen genom att berätta vad det var 

boken handlade om. 

Utdragen ovan är exempel från bägge samlingarna som visar att barnen blev 

bekräftade av pedagogerna. Det första utdraget kommer från den första 

samlingen där barnen fick möjlighet att komma på ord som rimmade. Det 

andra utdraget kommer från andra samlingen där pedagogen ställer frågor 

kring bokens innehåll. Att barnen blev bekräftade kan ses eftersom 

pedagogerna upprepade vad barnen sa på ett sätt så att barnen kunde känna 

att inga svar var fel. På så sätt kunde pedagogerna ge barnen möjlighet till 

inflytande genom att bekräfta barnens svar och på så vis även motivera barnen 

till att våga uttrycka sig ännu mer. 
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5.1.2 Inbjudan till diskussion 

Under den här kategorin redovisas exempel på hur pedagoger ställer frågor till 

barnen för att bjuda in till diskussion. Det här är citat hämtat från andra delen i 

första samlingssituationen där pedagogen tillsammans med barnen arbetar med 

igenkänning av namn. Nedan kommer utdrag från andra delen i första samlingen. 

P: ”Vad ser ni här?” 

Ett barn räcker upp handen. 

P: ”Ja, B4”. 

B4: ”Namn på tavlan.”. 

P: ”Jajamen, Är det någon som känner igen något namn?” 

Ett barn räcker upp handen och pedagogen säger hens namn. 

P:”Ja, B1”. 

B1: ”*****” 

Pedagogen pekar på ett namn i taget och frågar om det är det ”rätta” 

namnet. Och B1 säger till slut stopp när pedagogen pekar på hens namn. 

P: ”Ja, jättebra.” 

Därefter gå pedagogen vidare i samlingen och tar bort barnens förnamn 

och har endast efternamnen kvar på tavlan. Pedagogen pekar på 

namnen på tavlan och barnen får möjligheten att känna igen sina 

efternamn. 

P: ”Är det någon som känner igen sitt efternamn?” 

Ett barn räcker upp handen och pedagogen säger hens namn. 

B1: ”Det längst upp”. 

P:”Ja, jättebra”. 

P: ”Är det någon annan som känner igen något efternamn? 

Ett barn räcker upp handen och pedagogen säger hens namn. 

B2: ”Ja.” 

Pedagogen pekar på det översta efternamnet på tavlan.  

B2:” Ner, ner, ner, stopp”. 

P: ”Vad står det där?” 

Barnet säger sitt efternamn. 

P:”Ja, alldeles riktigt”. 

Pedagogen pekar på ett annat efternamn på tavlan. 

P:”Här har vi en som har en, två, tre storebrossor, vem är det”? 

Pedagogen söker ögonkontakt med ett specifikt barn. 

Barnet räcker upp handen och pedagogen säger hens namn. 

B3: ”Det är jag”. 

P:”Vad heter du i efternamn då?” 

Barnet säger sitt efternamn. 

P:” Ja, precis”. 

Nedan kommer ett utdrag från den andra videoobservationen där pedagogen visar 

bokens bilder för barnen samtidigt som hen ställer frågor. 

P2: “Vad händer här?” 

B1: “Han var stor”. 

B2: “Dricker och äter”. 
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B3: “Han ville inte äta”.  

P2: ”Vad händer här då, är de glada eller ledsna”? 

Alla barnen: “Glada”! 

P2: “De ser glada ut, det gör dem”. 

Utdragen ovan är exempel från bägge samlingarna som visar att pedagogerna bjuder 

in barnen till diskussion. Det första utdraget är från den andra delen i den första 

samlingen där pedagogen ställer frågor till barnen kring deras namn. För att bjuda 

in även de barn som hade svårt att känna igen namnen gav pedagogen ledtrådar 

samtidigt som hen sökte ögonkontakt med det aktuella barnet. Det andra utdraget 

är från den andra samlingen där pedagogen pekar på bilderna i boken samtidigt som 

hen ställer frågor till barnen. Det här är exempel på hur pedagogerna bjöd in barnen 

till diskussion och där de på så vis fick inflytande och kunde påverka vad samtalet 

skulle handla om. 

5.2 Redovisning av intervjuer 

Nedan kommer resultatet från de genomförda intervjuerna. 

5.2.1 Pedagogers arbete med barns inflytande 

Under den här kategorin redovisas pedagogernas egna uppfattningar kring hur de 

möjliggör för barns inflytande i samlingssituationer. Vid intervjuerna gavs det olika 

svar på hur de kunde ge barn inflytande i samlingssituationer. De bägge 

pedagogerna som blev intervjuade hade liknande uppfattning om hur pedagoger kan 

möjliggöra för barns inflytande i samlingssituationer. Gemensamt för pedagogerna 

var att de tyckte att alla som vill ska få komma till tals oavsett om ämnet är relevant 

eller ej.  Pedagog 1 beskrev det så här: 

Det är att först och främst att varje barn ska få komma till tals. I alla 

fall att få chansen att få prata. Vi är väldigt tålmodiga där att man inte 

behöver delge någonting om man inte vill. Och det är ju inflytande i 

min värld och det är det viktigaste känner jag i samlingarna. Att man 

får delge. Och sen är det jätteviktigt att oavsett vad man har för sorts 

samling så lite lite inflytande måste man ha in, det får liksom inte bara 

gå efter våra direktiv hela tiden utan de måste liksom få flika in 

någonstans, om det är så berätta någonting som inte har med saken att 

göra. Så är det helt okej, för då har man också fått ett inflytande. Det 

behöver liksom inte handla om kanske just det ämnet som vi tar upp 

utan det är bara och köra. (Pedagog 1)  
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Pedagog 2 gav exempel på hur de ger barn möjlighet till inflytande i 

samlingssituationer. 

Det kan ju va lite olika, de kan ju va att dom får va med och bestämma 

om innehållet. Det kan va att de får va me och bestämma hur vi ska 

jobba med någonting. Om man ska skapa nåt eller om man ska forska 

om nåt. Så. Att de själva får bestämma om de vill svara på frågan. Det 

kan ju också va om man vill va med i samlingen. (Pedagog 2)  

Pedagog 2 sa också att hen försöker ställa de rätta frågorna för att väcka tankar hos 

barnen och för att få dem att våga prata. Hen redogjorde även att som pedagog är 

det viktigt att ge alla barn som vill, möjlighet till att tala. Hen förklarade att de ofta 

går varvet runt i samlingen för att alla barn som vill prata eller berätta något ska få 

möjlighet till det oavsett innehåll. Pedagogen sa att nu under hösten har barnen fått 

leda samlingen där de fått möjlighet att prata om sin sommarpåse. Pedagogen har 

endast funnits där för att bidra med vägledning och stöttning.  

Sammanfattningsvis visar resultatet på att pedagogerna har liknande uppfattningar 

kring hur de kan möjliggöra för barns inflytande i samlingssituationer. Bägge 

pedagogerna beskriver betydelsen av att låta alla barn komma till tals. 

5.2.2 Trygghet 

Under den här kategorin redovisas pedagogernas tankar kring vad trygghet har för 

betydelse för barns möjlighet till inflytande i samlingssituationer. Pedagog 1 

förklarade att hen försökte utstråla trygghet samtidigt som hen försökte göra 

situationen skojig och lättsam. Hen är även noga med att tala om för barnen att det 

är frivilligt att prestera under samlingen. Pedagogen sa också att det är viktigt att 

vuxna nämner barnen vid namn och även visa att de ser barnen. Hen förklarade att 

det är skillnad på hens agerande beroende på om barnen har gått en längre tid på 

avdelningen än om de är nya. Nedan kommer ett utdrag från intervjun med pedagog 

1. 

Det är ju likadant för de, de känner inte mig de vet inte riktigt. Oj vågar 

jag ens prata när ***** (pedagogen) är här inne. Det är sånt, där får 

man lirka lite och känna sig fram till man når ett bra resultat. Så det är 

att lyssna på de, se vad gör de i samlingen, och i regel så börjar det med 

att liksom de verkar vara intresserade i alla fall, och då har jag ju vunnit 

lite mark där. Så det är små steg, små steg, små steg. Har inte jag och 
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barnen en jättebra anknytning med trygghet, tillit, allt då fungerar 

liksom ingenting. För att jag ska få de dit jag vill om vi nu får säga så 

då måste de lita på mig att jag gör saker och ting som de tycker om och 

det ska vara lustfyllt för de. Och utan en bra relation så kommer man 

ingenstans. Så relationen är superviktig. (Pedagog 1) 

Pedagog 2 sa att det är viktigt att vara uppmärksam på de barn som har svårare för 

att våga ta för sig. I stunder där barn har svårt för språket måste pedagogen vara 

tydlig och se till så att barnen förstår. Pedagogen sa dessutom att relationen mellan 

barn och pedagog har jättestor betydelse. Utstrålar inte pedagogen trygghet, vågar 

inte barnet ta för sig så minskar möjligheten för barnets inflytande. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de bägge pedagogerna anser att trygghet är 

betydelsefullt för att barnen ska våga ta för sig och på så vis få ökade möjligheter 

för inflytande i samlingssituationer. Barn som inte känner sig trygga vågar inte i 

lika stor utsträckning uttrycka sig och kan då få svårare att påverka. 

5.2.3 Utmaningar i att ge barn inflytande 

Under den här kategorin redovisas pedagogers tankar kring vilka utmaningar de 

stöter på när de försöker ge barn inflytande i samlingssituationer. Gemensamt hos 

de bägge pedagogerna var att de upplevde begränsningar i att ge barnen inflytande 

i samlingssituationer då de är styrda högre uppifrån. Pedagogerna sa att det var 

mycket som bestämdes över huvudet på dem. De nämnde Bornholmsmodellen som 

ett exempel där aktiviteterna är styrda av litteraturen och pedagogen. Likaså vid 

arbete med olika teman, där är det rektorn som bestämt att alla tre förskolor i 

området ska arbeta med det utvalda temat. Gemensamt svar från de bägge 

pedagogerna var att barns möjlighet till inflytande har mycket att göra med barnens 

engagemang och mottaglighet för den aktuella stunden.  

Pedagog 2 förklarade att en begränsning i att ge barn möjlighet till inflytande i 

samlingssituationer är när barn inte kan språket. Då är det svårare att göra sin röst 

hörd och kunna påverka. Pedagog 2 sa också att det är svårt att ge barnen möjlighet 

till inflytande i samlingssituationer men att det däremot är lättare i leken. Hen 

förklarade att det är lättare att ge barnen inflytande vid tillfällen där de jobbar med 

olika teman. Exempelvis om de arbetar med väder kan barnen få inflytande över 

vilket område inom väder de vill lära sig mer om, till exempel åska. Nedan kommer 
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ett citat från intervjun med pedagog 2 där hen ger ett exempel på situationer där det 

är lättare att ge barn inflytande. 

Man försöker ju fånga upp när de leker och pratar om saker och frågar 

om saker men ja ska vi googla lite eller vill du att vi kollar så där i leken 

har de ju mer inflytande. Det är ju som jag vet inte om det räknas som 

samling på det sättet men det är ju ändå en undervisningssituation. 

(Pedagog 2)  

Vid arbete med barns inflytande beskrev pedagog 1 att det är viktigt att tänka aktivt 

på hur de arbetar med inflytande, då inflytandet får barnet att växa för att kunna bli 

en självständig individ. I situationer där barn inte har det verbala språket kan barnet 

få möjlighet att peka och vara fysisk i stället för att tala och på så sätt få inflytande. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagoger behöver tänka till så att de 

verkligen låter barn få möjlighet till inflytande i samlingssituationer. Som det ser ut 

idag så är verksamheten till stor del styrd av både förutbestämda ramar och rektorer. 

Andra utmaningar för pedagogens möjlighet att kunna ge barn inflytande är barnets 

engagemang vid det aktuella tillfället.
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6. Analys 
Studiens resultat har analyserats utifrån Bernsteins teoretiska begrepp, stark och 

svag inramning och klassifikation.  

6.1 Hur visar sig barns inflytande?  

Den första forskningsfrågan i föreliggande studie är: På vilket sätt visar sig barns 

inflytande i samlingssituationerna på förskolan? Vid analys av resultatet framkom 

olika mönster i empirin som delades upp i kategorier. Nedan kommer en analys av 

kategorierna Bekräftelse av barn och Inbjudan till diskussion. De här två 

kategorierna utgår ifrån videoobservationerna.  

En tolkning av resultatet är att en stark klassifikation uppenbarades vid båda 

samlingstillfällena då det var tydligt för alla deltagare att det var en 

samlingssituation, det vill säga att risken var minimal att någon skulle tolka 

situationen som fri lek eller något annat. Enligt Bernstein (1983) innebär stark 

klassifikation att det är tydliga avgränsningar mellan olika kategorier. I den här 

studien är det en tydlig avgränsning mellan samling och fri lek eftersom ett speciellt 

rum som brukar användas vid samlingar användes vid detta tillfälle. Likaså de olika 

positioner som deltagarna intog vid samlingen.  

En tolkning av resultatet i den första samlingssituationen är att det rådde både stark 

och svag inramning. Pedagog 1 använde sig utav ett förutbestämt material vilket då 

innebär en stark inramning. Bernstein (1996) beskriver stark inramning som att 

pedagogen har den största kontrollen över aktiviteten. I den här samlingen var det 

pedagogen som hade bestämt att de skulle arbeta efter Bornholmsmodellen. 

Däremot synliggjordes till viss grad även svag inramning då barnen själva fick välja 

vilka ord som gick att rimma på. Barnen kunde även säga saker som egentligen inte 

hade med rim att göra. Pedagogen hängde inte upp sig på att barnen inte rimmade 

utan bekräftade deras svar och tankar ändå. Det här kan också tolkas som svag 

inramning. Svag inramning innebär enligt Bernstein (1996) att aktiviteten inte är 

lika kraftfullt styrd och att barnen då kan få mer valmöjligheter. En tolkning av den 

andra samlingssituationen är att det rådde stark inramning då pedagogen hade 

förutbestämda böcker som skulle användas i samlingen. Det rådde även svag 
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inramning då pedagogen släppte på kontrollen när hen visade bilderna i boken, och 

samtidigt ställde frågor till barnen kring vad de tänkte om bokens innehåll.  

En uppfattning av resultatet är att barnens möjlighet till inflytande i 

samlingssituationerna var begränsade då den ena samlingen var styrd av 

Bornholmsmodellen, och den andra samlingen bestod av högläsning. Däremot 

kunde barnen få inflytande i båda samlingssituationerna när pedagogerna bjöd in 

till diskussion när de ställde frågor till barnen där de fick uttrycka sina tankar. När 

barnen fick uttrycka sina tankar och idéer under båda samlingarna, gav pedagogerna 

bekräftelse till barnen genom att de berömde barnen för sina svar och uppmuntrade 

dem till att komma med fler idéer. 

6.2 Hur möjliggör pedagoger för barns inflytande? 

Den andra forskningsfrågan i föreliggande studie är: Hur beskriver pedagogerna 

att de möjliggör för barns inflytande i samlingssituationerna på förskolan? Nedan 

kommer en analys av kategorierna Pedagogers arbete med barns inflytande, 

Trygghet och Utmaningar i att ge barn inflytande. De här kategorierna är baserade 

på intervjusvaren. 

Vid analys av resultatet framkom det att pedagogerna beskrev flera olika sätt som 

de ger barnen inflytande på i samlingssituationer. Pedagog 1 förklarade att ett sätt 

att ge barnen inflytande på är att låta barnen delge sina tankar oavsett om det är 

kopplat till innehållet i samlingen eller ej. Då pedagogen inte hängde upp sig på att 

allt skulle handla om ett visst innehåll kan situationen ses som svagt inramad, vilket 

innebär att barnen får mer inflytande. Bernstein (1996) skriver att vid svag 

inramning får barnen mer att säga till om. Pedagog 2 beskrev ett annat sätt att ge 

barn inflytande i samlingssituationer. Hen sa att barnen kan få vara med och 

bestämma kring innehållet i samlingen. Hen tyckte däremot att det är svårt att ge 

barn inflytande i samlingssituationer då de oftast arbetar efter ett förutbestämt 

material. Att ge barnen inflytande i leken uppges som lättare. Vid analysen av 

intervjusvaren av pedagog 2 kan det tolkas som en stark inramning när de arbetar 

med ett förutbestämt innehåll.  
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När studiens resultat analyserades framkom det att pedagog 1 försökte göra 

samlingarna lättsamma och skojiga för att alla barnen skulle vilja delta, speciellt i 

perioder där det kommit många nya barn till avdelningen. Det kan tolkas som svag 

inramning eftersom pedagog 1 släpper på kontrollen när hen försöker vara rolig. 

Pedagogen förklarade även i intervjun att hen anpassar sitt agerande utifrån 

barngruppen och hen försöker att få alla att känna sig trygga. Hen sa att barn som 

är trygga med pedagogen vågar också uttrycka sig mer och på så sätt kan barnet 

också få mer inflytande. Pedagog 2 sa i intervjun att det är viktigt att alla barn 

känner trygghet till pedagogerna för att de ska våga ta för sig. Det framkom även i 

intervjun med pedagog 2 att som pedagog måste de låta alla barn som vill prata få 

möjlighet till det. Hen betonade även vikten av att vara uppmärksam på de barn som 

inte har det lika lätt för att våga komma till tals. När pedagogerna försöker anpassa 

sig efter barngruppen kan det ses som svag inramning. 

Vid analys av resultatet framkom det i intervjuerna att det fanns begränsningar i att 

kunna ge barn inflytande i samlingssituationerna, då de hade ett förutbestämt 

material att arbeta med. Materialet och arbetssätt var styrt uppifrån. En tolkning 

som framkommer här är då att det är stark klassifikation. Enligt Bernstein (1983) 

innebär klassifikation att det finns gränser mellan olika ämnen. Vid tydliga gränser 

är klassifikationen stark. För att de här gränserna ska kunna upprätthållas krävs det 

någon typ av makt. I föreliggande studie är Bornholmsmodellen och innehållet i 

samlingarna styrt av rektorn och det är då hen som har makten. Gemensamt för de 

båda pedagogernas intervjusvar var att de försöker ge barn inflytande i 

samlingssituationerna. Utfallet beror på barnens engagemang och dagsform. 

Eftersom pedagogerna försöker ge barnen inflytande i den mån det går i 

samlingssituationerna, tolkas det som en svag inramning då pedagogerna inte styr 

lika kraftfullt. Bernstein (1996) skriver att barnen kan få fler valmöjligheter ifall 

pedagogerna inte styr lika bestämt. 

6.3 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis visar analysen att det råder stark klassifikation vid 

samlingssituationerna i den aktuella förskolan. Det kan ses genom att det är tydliga 

avgränsningar mellan samling och lek, och det är tydligt för både barn och pedagog 
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att det är en samling som genomförs. Vid intervjuerna framkom det att samlingarna 

är starkt klassificerade då det inte är pedagogerna själva som bestämt vad 

samlingarna ska innehålla. Det framkommer också under observationerna att det 

råder stark inramning i samlingssituationerna genom att pedagogerna har den 

största kontrollen över samlingen. Det visar sig även att det finns svag inramning i 

samlingen då barnen har möjlighet att få uttrycka sig både kring aktuellt innehåll, 

men även kring ämnen som inte är relevant i stunden. I intervjuerna framkommer 

det också att pedagogerna tycker det är viktigt att låta alla barn delge sina tankar 

trots innehåll. Analysen visar således att i samlingssituationerna råder både stark 

klassifikation samt stark och svag inramning.
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7. Diskussion 
Nedan kommer studien att diskuteras utifrån syfte och frågeställningar. Den här 

studien syftar till att bidra med kunskap om barns inflytande i samlingssituationer. 

Studien baseras på forskningsfrågorna: På vilket sätt visar sig barns inflytande i 

samlingssituationerna på förskolan? Hur beskriver pedagogerna att de möjliggör 

för barns inflytande i samlingssituationerna på förskolan? Vidare kommer även en 

metoddiskussion och egna reflektioner att redovisas. 

7.1 Resultatdiskussion 

I resultatet fann vi att det fanns utmaningar i att kunna ge barnen inflytande i 

samlingssituationer. Det blev synligt både i videoobservationerna och i intervjuerna 

med pedagogerna. I videoobservationen av den ena samlingssituationen var det 

tydligt att de arbetade utifrån Bornsholmsmodellen där pedagogen hade ett 

förutbestämt material som hen följde. Även i den andra inspelade 

samlingssituationen arbetades det med ett förutbestämt tema. Genom analys av 

resultatet tolkar vi det som att barnens möjlighet till inflytande i samlingssituationer 

är begränsat på grund av förutbestämda arbetsformer. Däremot försökte 

pedagogerna ge barnen möjlighet till inflytande genom att ställa frågor till dem, 

samt att de var uppmärksamma på vilka barn som ville komma till tals. Vid 

intervjuerna framkom det att pedagogerna ansåg att det var svårt att ge barnen 

någon större möjlighet till inflytande i samlingssituationer eftersom 

arbetsmetoderna var styrda uppifrån. 

I läroplanen för förskolan står det att: “Barn har rätt till delaktighet och inflytande. 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen” (Skolverket 

2018, s. 16). När vi läser det här citatet från läroplanen uppfattar vi det som att när 

barn ska ha inflytande så ska de också få vara med och planera sin utbildning. 

Utifrån pedagogernas intervjusvar i den här studien krockar läroplanen med deras 

arbetssätt eftersom arbetsmetoderna i samlingen var förutbestämd. En likhet med 

vår studie och Emilsons (2007) studie är att barns inflytande i samlingssituationer 

många gånger var begränsat. I båda studierna hade barn möjlighet att göra sin röst 
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hörd och uttrycka idéer, dock ifrån förutbestämda ramar. Pedagog 1 i den här 

studien sa att hen försökte skoja till samlingssituationerna för att göra dem mer 

lättsamma. Det är i likhet med vad Emilson (2007) fann i sin studie, att pedagoger 

som intog ett lekfullt förhållningssätt hade lättare att föra en ömsesidig 

kommunikation med barnen. Där har den vuxne kontroll samtidigt som barnen har 

inflytande i situationen. I vår studie var det pedagogen som hade kontrollen över 

samlingen, men genom att hen skojade till situationen blev det lättare för barnen att 

våga uttrycka och ta för sig och på så vis få inflytande.  

I vår studie framkom det att de förutbestämda arbetsformerna var det största hindret 

till att ge barn inflytande i samlingssituationerna. Det är i likhet med vad Peterson 

(2020) fann i sin studie. Där beskrev pedagogerna att styrdokument, rutiner och 

regler styrde mycket hur verksamheten skulle se ut och då minskade barns 

möjlighet till inflytande. Salonen, et.al (2022) och Arnér (2006) fann också de här 

påverkansfaktorerna i sina studier. Salonen, et.al (2022) fann i sin studie att det är 

pedagogerna som har den största kontrollen över både barn och verksamhet och det 

i sin tur leder till att barnen inte har mycket att säga till om.  Pedagog 2 i vår studie 

beskrev att det optimala sättet att ge barnen inflytande i samlingssituationer är när 

de får vara med och bestämma innehållet och genomförandet. Det är något som 

Westlund (2011) fann i sin studie. Pedagogerna i den studien använde olika sätt för 

att låta barnen få inflytande och ett sätt var att låta barnen välja och bestämma. I 

motsatt till vår studie förklarade bägge pedagogerna att det var svårt att låta barnen 

bestämma och få inflytande i samlingssituationer, då de oftast arbetade utifrån 

förutbestämda ramar. Ett vanligt sätt att ge barnen inflytande i samlingssituationer 

var i stället att låta barnen få komma till tals oavsett innehåll. Det är till skillnad 

från vad Arnér (2006) fann i sin studie. Där var pedagogerna rädda för det skulle 

bli kaos om de frångick det som redan var förutbestämt.  Peterson (2020) skriver 

också om lärandemål som ska eftersträvas i förskolan. När de arbetar mot 

lärandemålen väljer pedagogerna teman och aktiviteter där barnen kan påverka och 

få inflytande. Det är i likhet med vad pedagog 2 sa i vår studie. Hen sa att vid arbete 

med ett visst tema brukar barnen få komma med förslag på vad de vill lära sig mer 

om inom det temat.  
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Ungerberg (2019) fann i sin studie att pedagogerna uppmärksammade barnens 

kroppsspråk och på så sätt gav barnen inflytande trots att de inte uttryckte sig 

verbalt. I likhet med vår studie kan vi se att pedagogerna låter barn som inte har det 

verbala språket eller kan språket, att ändå få möjligheter till att göra sin röst hörd 

genom att använda sitt kroppsspråk. Pedagog 1 i vår studie beskrev att barn som 

inte har det verbala språket kan få komma till tals genom att peka eller vara mer 

fysisk, det vill säga visa mer med kroppen. På så sätt kan varje barn få möjlighet 

till inflytande. 

I vår studie beskrev pedagog 2 att det är lättare att ge barn inflytande i den fria leken 

än i samlingssituationer. Där är det lättare att fånga upp det som barnen är 

intresserade av. Det är i likhet med studien av Ribaeus (2014) där hon fann att 

pedagogerna upplever det lättare för barnen att få inflytande i situationer som inte 

är organiserade och planerade. Ribaeus (2014) fann även i sin studie att 

pedagogerna tyckte att det var viktigt att lyssna på barnen och ge dem inflytande 

och demokratiska värderingar. Det är i likhet med vår studie där pedagog 2 

förklarade att det är viktigt att låta alla barn som vill få komma till tals. Hen nämnde 

även att det är viktigt att släppa fram de barn som har lite svårare för att ta för sig. 

Vi tolkar detta som ett demokratiskt arbetssätt när alla barn som vill få komma till 

tals får möjlighet till det. Pedagog 2 sa även att barnen ska få möjlighet till att 

bestämma innehåll vad det ska jobba med samt på vilket sätt.  

I Westlunds (2011) studie framkommer det att pedagogerna ska ge barnen möjlighet 

till att utöva demokrati i förskolan så att de blir förbereda inför framtiden. Zachrisen 

(2016) skriver att barnens syn på de demokratiska värderingarna är kopplade till 

pedagogernas handlingar. För att de värderingarna ska kunna efterlevas krävs det 

att pedagogerna har kunskap och är medvetna om hur de ska arbeta med det. 

Westlunds (2011) studie och Zachrisens (2016) studie är i likhet med vad som 

framkom i vår studie där pedagog 1 sa att det är viktigt att aktivt tänka på hur de 

arbetar med barns inflytande, för att på så vis bidra till att barnens självständighet. 

Vår tanke är att oavsett vilket ämne som det arbetas med är det viktigt att pedagoger 

är pålästa och medvetna kring vad det är de ska erbjuda barnen kunskap om. 
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I läroplanen för förskolan står det att: “Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen 

och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina 

egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt 

bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen” (Skolverket 2018, s.6). Det 

här kan vi se i vår studie i samlingssituationerna där barnen får möjlighet till att 

komma med förslag på rim och andra tankar kring bokens innehåll. När 

pedagogerna bekräftade barnens tankar så uppfattade vi det som att barnen vågade 

ta för sig mer. 

Pedagogerna i vår studie sa i intervjun att det är viktigt med en bra relation mellan 

vuxen och barn. Pedagog 1 sa: “Har inte jag och barnen en jättebra anknytning med 

trygghet, tillit, allt då fungerar liksom ingenting”. Pedagog 2 sa: “Utstrålar inte 

pedagogen trygghet, vågar inte barnet ta för sig”. Det kan ses som likhet med vad 

Aspelin (2018) skriver om. Han skriver om relationskompetens och att då ha en 

förmåga att kunna bygga goda relationer samt möta barnet här och nu. Aspelin 

(2018) skriver även om att barn som möter en pedagog som är tillmötesgående 

känner sig mer viktig och betydelsefull. Det kan också ses som en likhet i Arnérs 

(2006) studie utifrån von Wrights teori där det beskrivs att relationer ses som en 

viktig faktor för att människor ska kunna förstå varandra. Handlingar och 

interaktioner mellan människor ses som betydelsefullt. Vi tolkar det som att vid en 

trygg relation mellan barn och vuxen ökar möjligheten till att båda parter vågar 

uttrycka sig och ta för sig mer. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervjuer och videoobservationer för att 

kunna analysera empirin på ett djupare sätt. Intervjufrågorna formulerades utifrån 

studiens syfte och den ena forskningsfrågan: Hur beskriver pedagogerna att de 

möjliggör för barns inflytande i samlingssituationerna på förskolan? Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafon och en fördel med det var att intervjun kunde 

flyta på bra. En nackdel med att göra ljudupptagningar är att respondenten kan 

känna sig obekväm under intervjun. En annan nackdel med att göra 

ljudupptagningar som därefter ska transkriberas är att det är tidskrävande. Hade 
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intervjuerna i stället skrivits ner direkt hade tid sparats, men då hade det funnits en 

risk för att missa något. 

Videoobservationerna var kopplade till forskningsfrågan: På vilket sätt visar sig 

barns inflytande i samlingssituationerna på förskolan? En fördel med att 

videofilma observationerna är att vi inte missar något betydelsefullt vilket vi hade 

kunnat gjort om vi endast gjort fältanteckningar. En nackdel är att personer som blir 

videofilmade kan känna sig obekväma och då agera på ett annat sätt än vad hen 

annars brukar göra. Den ena pedagogen uttryckte att hen tyckte det kändes konstigt 

att bli filmad. 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval där en förskola användes i studien. Då en av oss 

kände pedagogerna på förskolan var det lätt att få tillgång till att komma ut och 

genomföra observationer och intervjuer. Nackdelen med det här 

bekvämlighetsurvalet var att endast två pedagoger deltog i studien. Hade ett större 

urval använts i den här studien hade resultatet kanske gett ett annat utfall. 

Exempelvis hade det kanske kommit fram fler kategorier i resultatet. Likaså om 

pedagoger från en avdelning med yngre barn hade deltagit, då hade kanske andra 

sätt att ge barn möjlighet till inflytande synliggjorts. 

7.3 Egen reflektion 

Genom den här studien har vi upplevt att barns inflytande i samlingssituationer i 

förskolan är begränsade då det finns många förutbestämda ramar som ska följas. 

Vår tidigare uppfattning inför den här studien var att det fanns en otydlighet kring 

hur barn fick möjlighet till inflytande i samlingssituationer. Vi tolkade det som att 

det var pedagogerna som bestämde kring innehåll och upplägg i 

samlingssituationerna. Nu när studien blivit genomförd har vi fått en större 

förståelse kring varför barnen har begränsat med inflytande i samlingssituationerna, 

när pedagogerna har flera ramar de måste följa. Dock har vi fått syn på att inom de 

här ramarna finns det möjlighet att ge barn inflytande och kunna påverka, vilket 

pedagogerna i studien också gör. Vi i vår framtida yrkesroll kommer att försöka 

tänka mer aktivt på hur vi gör för att ge barnen inflytande i samlingssituationerna, 

trots att det finns förutbestämda ramar som ska efterföljas. Ett exempel kan vara att 
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vi som förskollärare kan presentera ett innehåll för barnen som ska bearbetas i 

samlingssituationerna. Barnen kan då på olika sätt få komma med förslag och tankar 

kring hur genomförandet kan ske. För framtida forskning ha de det varit intressant 

att undersöka barnens uppfattning kring hur de får möjlighet till inflytande i 

samlingssituationer. Vid en sådan undersökning hade frågorna skrivits mer anpassat 

för barnen. Det hade även varit intressant att undersöka barns inflytande i andra 

kontexter i förskolan, exempelvis i den fria leken. Här hade andra metoder kunnat 

användas såsom deltagande observation, fältstudier och loggbok.
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Bilagor 

Bilaga 1 Samtyckesblankett till pedagog 

Till pedagoger på****** förskola 2022-09-21 

Information om projektet “Barns inflytande i 

samlingssituationer i förskolan” med försäkran om samtycke 

Vi är två studenter som under hösten 2022 läser sista terminen i 

Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Studien genomförs som del 

av vårt självständiga arbete (examensarbete) och kommer att publiceras i en 

examensuppsats. Detta är en förfrågan om ditt deltagande i en studie kring barns 

inflytande i samlingssituationer i förskolan. Den här studien syftar till att bidra med 

kunskap om barns inflytande i samlingssituationer. Vi vill uppmärksamma dig på 

att allt deltagande är frivilligt och att du har rätt att avbryta ditt deltagande när som 

helst. Vi kommer att intervjua er pedagoger samtidigt som vi kommer att göra en 

ljudupptagning. Intervjun kommer att ta ca. 30 minuter. Vi kommer även att göra 

en videoobservation i samlingssituationer vid ett tillfälle som ni genomför 

tillsammans med barnen. Insamling av material kommer att ske under veckorna 39-

40.  

Studien kommer att registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet med lagen om 

hantering av personuppgifter (GDPR). Vi kommer att ha de forskningsetiska 

principerna i beaktning (Vetenskapsrådet 2017). Det innebär att det är frivilligt att 

delta i studien och att ni närsomhelst kan avbryta ert deltagande. Empirin som 

samlas in kommer endast att användas i den här studien och kommer att behandlas 

konfidentiellt, då inga namn eller förskolor kommer att nämnas. Materialet kommer 

att lagras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan få tillgång till det. När 

examensarbetet är godkänt och klart kommer vi att radera all insamlad empiri. Det 

färdiga examensarbetet kommer att publiceras på DIVA portal.
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Vi önskar besked om ditt samtycke måndagen 26/9. 

Har ni frågor eller funderingar så kontakta oss gärna på mail. 

Med vänliga hälsningar, 

Anette Arvidsson: anette.arvidsson0073@stud.hkr.se  

Lina Kjellkvist: lina.kjellkvist0014@stud.hkr.se 

Vår handledare på Högskolan Kristianstad är Kristina Westlund: 

kristina.westlund@hkr.se
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Samtycke till deltagande i studien kring barns inflytande i 

samlingssituationer i förskolan 

□ JA, jag har läst informationen och samtycker till att delta i studien. 

□ JA, jag samtycker till att videofilmas i samband med studien. 

□ JA, jag samtycker till ljudupptagning i samband med intervjun i studien. 

  

  

Datum …………………………. 

  

  

.....................................................................................    

Deltagares Namnteckning                                                               

  

.....................................................................................   

Namnförtydligande
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Bilaga 2 Samtyckesblankett till vårdnadshavare 

Till vårdnadshavare med barn på ***** förskola 20220921 

Information om projektet ”Barns inflytande i 

samlingssituationer i förskolan” med försäkran om samtycke 

Vi är två studenter som under höstterminen 2022 läser sista terminen i 

Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Detta är en förfrågan om ert 

barns deltagande i en studie kring barns inflytande i samlingssituationer i förskolan, 

som kommer att genomföras på ert barns avdelning. I läroplanen för förskolan står 

det att barn ska ges rätt till inflytande i sin utbildning (Skolverket 2018). Även i 

Barnkonventionen i artikel 12 står det att barn ska ha rätt till att få sin röst hörd 

(SFS 2018:1197). Därför vill vi nu undersöka barns inflytande. Studien genomförs 

som del av vårt självständiga arbete (examensarbete) och kommer att publiceras i 

en examensuppsats. Vi kommer att intervjua pedagogerna samt göra 

videoobservationer i samlingssituationer med era barn. Era barn kommer att bli 

videofilmade vid ett tillfälle.  

Studien kommer att registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet med lagen om 

hantering av personuppgifter (GDPR). Vi kommer att ha de forskningsetiska 

principerna i beaktning (Vetenskapsrådet 2017). Det innebär att det är frivilligt att 

delta i studien och att ni närsomhelst kan avbryta ert deltagande.  Empirin som 

samlas in kommer endast att användas i den här studien och kommer att behandlas 

konfidentiellt, då inga namn eller förskolor kommer att nämnas. Materialet kommer 

att lagras på ett sätt så att utomstående inte kan komma åt det. När examensarbetet 

är godkänt och klart kommer vi att radera all insamlad empiri. Den här 

samtyckesblanketten delas ut till er vårdnadshavare där ni godkänner ert barns 

medverkan i vår studie. Vi vill uppmärksamma er på att allt deltagande är frivilligt 

och att ert barn kan och har rätt att avbryta deltagande närsomhelst. Examensarbetet 

kommer att publiceras på DIVA portal http://www.diva-portal.org/.
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Vi önskar besked om ert samtycke senast den 28/9. Har ni frågor eller funderingar 

kontakta oss gärna på mail. 

Med vänliga hälsningar, 

Anette Arvidsson: anette.arvidsson0073@stud.hkr.se  

Lina Kjellkvist: lina.kjellkvist0014@stud.hkr.se 

Handledare på Högskolan Kristianstad Kristina Westlund: 

kristina.westlund@hkr.se

mailto:lina.kjellkvist0014@stud.hkr.se
mailto:kristina.westlund@hkr.se
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x-------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtycke till vårt barns deltagande i studien barns inflytande 

i samlingssituationer i förskolan 

□ JA, jag/vi har läst informationen och samtycker till att mitt/vårt barn deltar 

i studien. 

□ JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn videofilmas i samband med 

studien. 

 

Barnets namn ……………………………………………….. 

 

Vårdnadshavares underskrift (vid gemensam vårdnad krävs bådas underskrift)  

Datum …………………………. 

  

.............................................................................................................................................................. 

Vårdnadshavares Namnteckning   Vårdnadshavares Namnteckning 

  

.............................................................................................................................................................. 

Namnförtydligande   Namnförtydligande
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

1. Vad innebär barns inflytande i samlingssituationer i förskolan för dig? 

2.   Hur tänker du kring din egen roll när du leder samlingen? 

3. Hur gör du för att ge varje barn möjlighet till inflytande i samlingssituationerna? 

Hur planeras samlingen? Finns det moment som ni styr eller finns det moment som 

barnen får styra?  

4. Hur anpassar du ditt sätt att arbeta med inflytande i samlingssituationer till de barn 

som finns i barngruppen? 

5. Vilka faktorer anser du kan påverka barns möjlighet till inflytande i 

samlingssituationer? 

6.  Vilken betydelse anser du att relationen mellan barn och pedagog har för barns 

inflytande i samlingssituationer?
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Bilaga 4 Observationsschema 

 

Vad gör/säger pedagogen Vad gör/säger barnen Egen reflektion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


