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Sammanfattning 

Samlingen i förskolan kan ses som en djupt rotad aktivitet med dess historiska rötter, vilka 

utgår ifrån Friedrich Fröbels teori. I förskolans läroplan står det att förskollärare ska 

möjliggöra för barn att få inflytande i de aktiviteter som erbjuds barnen och 

barnkonventionen lyfter barns rätt att få sin röst hörd. Utifrån förskolans styrdokument och 

samlingens historiska kontext var det intressant att undersöka hur förskollärare uppfattar 

barns handlingsutrymme och delaktighet i samlingen. Syftet med den här studien var därför 

att undersöka förskollärares uppfattningar om barns handlingsutrymme i samlingen. Därmed 

användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare för insamling av 

data. Intervjuerna spelades in med en ljudinspelare, vilka därefter transkriberades och 

tolkades utifrån det Sociokulturella perspektivet. Studiens analysmetod utgick ifrån Braun 

och Clarkes tematiska analys där intervjuernas transkriptioner tolkades och bidrog till att 

olika teman för studien framträdde.  

 

Studiens huvudsakliga resultat visade på att förskollärare uppfattar att barns 

handlingsutrymme i samlingen möjliggörs eller begränsas beroende på förskollärares olika 

förhållningssätt och förskolors organisatoriska förutsättningar. För att exemplifiera detta var 

tiden en aspekt som framträdde i resultatet, vilket begränsar barns handlingsutrymme. 

Ytterligare visade resultatet att barns handlingsutrymme möjliggörs när förskollärare skapar 

inflytande och delaktighet. Detta i den tillåtande atmosfär som samlingen kan bidra till, 

vilket även synliggör en gemenskap som barn i förskolan kan delta i. 

 

 

Nyckelord: Barns handlingsutrymme, sociokulturellt perspektiv, kvalitativ metod, 

samlingen, förskollärare, uppfattningar 
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1.  Inledning 

I förskolans läroplan skrivs det fram 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 hållbar utveckling – 

såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt 

framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. (Lpfö18, s. 5)  

 

I citatet ovan framträder barns demokratiska rättigheter, därav är det av vikt för oss som 

framtida förskollärare att undersöka förskollärares uppfattningar om hur samlingen kan 

utgöra en arena för förskolans värdegrundsuppdrag. Ytterligare i relation till citatet ovan vill 

vi därför i den kommande studien undersöka förskollärares uppfattningar om miljöns 

inverkan för barns handlingsutrymme i samlingen. Förskolans läroplan (Lpfö18, s. 16) 

skriver fram att barn i förskolan har rätt att få påverka sin utbildning. Inflytande och 

delaktighet kan tolkas vara begrepp som har en nära anknytning till läroplanens 

framskrivning. Vi som genomför studien är Petra Isaksson och Linnéa Ålbäck. Våra 

erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU och den forskning som vi tagit 

del av, inom ramen för förskollärarprogrammet, lyfter att det kan finnas olika syn på hur 

inflytande och delaktighet förstås och hur dessa präglar förskolans verksamhet.  

 

Förskolans läroplan skriver även fram att: 

 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara 

barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom 

om sina rättigheter. (Lpfö 18, s. 5)  

 

Ovanstående citat synliggör barns olika rättigheter i förskolan såsom att barn exempelvis ska 

ges inflytande och delaktighet över utbildningen. Därför är det betydelsefullt för oss i vår 

framtida yrkesroll som förskollärare att ta reda på förskollärares uppfattningar om hur 

inflytande och delaktighet möjliggör för barns handlingsutrymme i samlingen på förskolan. 

En erfarenhet som vi bär med oss från våra olika VFU perioder är att val av innehåll på 

samlingen kan se väldigt olika ut och att barns tillgång till samling inte alltid är en 

självklarhet, speciellt då det gäller de yngsta barnen i förskolan. Begreppen inflytande och 

delaktighet ligger oss båda varmt om hjärtat och vår upplevelse är att dessa begrepp utgör 

stora delar av förskolans värdegrundsarbete. Dessutom är vår erfarenhet att miljön är en 

betydande del i förskolans verksamhet, för att främja delaktighet och inflytande. Däremot är 

miljön något som vi har uppmärksammat kan skilja sig i olika förskolor. Således är det därför 

intressant att lyfta fram förskollärares uppfattningar av ämnet. 
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2.  Bakgrund 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund. Inledningsvis beskrivs förskolans 

värdegrundsarbete i relation till delaktighet och inflytande, därefter beskrivs samlingens 

ursprung och funktion. Ytterligare beskrivs miljöns betydelse för samlingen och slutligen 

lyfts det fram en övergripande problemformulering. 

 

2.1. Inflytande och delaktighet 
Skolverket (2013, s. 5 och 8) skriver att en del av förskolans uppdrag är att forma framtida 

demokratiska medborgare, vilket kan tolkas som att alla som arbetar i förskolan bär ett 

ansvar för att i varje del av verksamheten implementera ett värdegrundsarbete. Således lyfter 

Skolverket att värdegrundsarbetet präglas av ett förhållningssätt och en kompetens av 

pedagogers vilja att utmana och rusta barnen med de egenskaper och förmågor som är 

betydelsefulla för en framtida demokratisk samhällsmedborgare. Detta beskriver Skolverket 

sker i undervisningen, aktiviteterna, i organisationen men även i alla de möten som sker i 

förskolan, vilket kräver ett långsiktigt värdegrundsarbete med tillhörande strategier.  

 

I Förskolans läroplan skrivs det fram att: 

Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, 

påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder. (Lpfö18, 

s. 6) 

 

Ovanstående citat kan kopplas samman med Arnér och Sollerman (2018, s. 39) vilka lyfter 

att pedagogers olika synsätt på barn kan påverka vilket bemötande barn får i förskolan. Om 

pedagoger i förskolan å ena sidan utgår ifrån ett barnperspektiv, lyfter författarna att 

pedagogerna agerar utifrån en förutbestämd uppfattning om vad som anses vara bra för 

barnet. Arnér och Sollerman lyfter å andra sidan att, om pedagoger utgår ifrån barns 

perspektiv framträder en situation där pedagoger lyssnar till barnet och hens egna upplevda 

känslor och erfarenheter. Barns perspektiv bidrar därmed till att barnet blir sin egen 

huvudperson där hens åsikter tas tillvara och ses som värdefulla inslag i förskolans 

verksamhet. Således kan denna studie stå i relation till Arnér och Sollermans framskrivning 

om barns perspektiv och barnperspektiv. I relation till Arnér och Sollermans beskrivning om 

barns perspektiv och barnperspektiv lyfter även Barnkonventionen (Barnkonventionen, 

1989, 3 § och 12 §) att alla beslut som tas kring barn ska utgå från barnets bästa. Därmed 

beskriver barnkonventionen barns rätt att få uttrycka sin mening och uttrycka sina åsikter 

och att dessa tas hänsyn till i de frågor som involverar barnet. 

 

2.2. Samling 
Pihlgren (2017, s. 80) lyfter samlingens ursprung och synliggör att samlingen i förskolan 

haft en fostrande funktion där barnen skulle lära sig prata och delta i sociala sammanhang. 

Detta innebar att barnen skulle lyssna på andra och sitta stilla. Ytterligare lyfter Pihlgren att 

samlingen ursprungligen kommer från Friedrich Fröbels teori om att ringen som barnen 
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samlas i står för evighet och helhet. Således signalerar samlingen även för en plats där barnen 

skulle känna en gemenskap med den yttre världen. 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö18, s. 12) beskriver att det är förskollärarens ansvar att se till 

att varje barn får sina behov uppfyllda och att varje barn får känna sitt eget värde och får 

tillgång till en jämställd förskola. Dessutom lyfter läroplanen fram att förskollärare ansvarar 

för att verksamheten ska präglas av ett arbetssätt som utgår från ett demokratiskt 

förhållningssätt där barnen deltar aktivt. Samlingen är något Åberg och Lenz Taguchi (2018, 

s. 46 - 47) diskuterar genom att ställa sig frågande till, för vems skull hålls samlingen i 

förskolans verksamhet. Dessutom betonar Åberg och Lenz Taguchi att, om demokrati och 

lärande är något som ska prägla samlingen, behöver det också finnas tid och möjlighet till 

att reflektera över innehållet. Därigenom lyfts det att, om samlingen ska bli en meningsfull 

situation och utgå från barnens intressen, krävs det en ständigt pågående diskussion och 

förnyelse samt utveckling av samlingen. Således ställs det höga krav på pedagogerna 

eftersom de behöver lyssna in den aktuella barngruppen och vara redo för att verksamheten 

är i ständig förändring. I relation till vad läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s.12) beskriver, 

och till vad Åberg Lenz Taguchi (2018, s. 46 - 47) skriver fram: för vem i förskolans 

verksamhet har vi samling, framträder en syn på förskolan som en arena där demokrati får 

ta plats och att de som arbetar i förskolan har detta ansvar.  

2.3. Miljö 

Åberg och Lenz Taguchi (2018, s. 31 och 37) lyfter att det är betydelsefullt att pedagoger i 

förskolan är medvetna om det budskap som miljön i förskolan förmedlar. Dessutom 

beskriver Åberg och Lenz Taguchi att det är värdefullt att lyssna in barnen och lyfta in deras 

egna synpunkter på hur miljön kan utvecklas och förändras. Detta medför att en demokratisk 

anda får ta plats i verksamheten. Åberg och Lenz Taguchi beskriver att inflytandet från 

barnen bidrar till att utforma meningsfulla miljöer och en verksamhet där barnen får 

möjlighet att delta och påverka utifrån deras egna intressen.  

2.4. Problemformulering  

I rubrikerna ovan beskrivs ett av förskolans uppdrag, att forma demokratiska 

samhällsmedlemmar. Begreppen inflytande och delaktighet kan vara svårdefinierade och 

tolkas olika. Samlingen har å ena sidan ett historiskt perspektiv, där avsikten var att 

samlingen skulle ha en fostrande funktion. Å andra sidan lyfts diskussionen, för vems skull 

har vi samlingen? och vilket budskap förmedlas utifrån samlingens miljö? Därför vill vi med 

denna studie undersöka förskollärares egna uppfattningar om inflytande och delaktighet men 

också hur förskollärare arbetar med att utforma miljöer för att främja detta i samspelet med 

barngruppen. 
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3. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om barns 

handlingsutrymme i samlingen. 

  

Syftet med studien besvaras genom nedanstående frågeställningar: 

 

● Hur uppfattar förskollärare begreppen inflytande och delaktighet i samlingen? 

● Hur är förskollärares uppfattning om miljöns betydelse för barns handlingsutrymme 

i samlingen? 
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4. Forskningsläge 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och kapitlet är uppdelat i tre underrubriker, vilka 

redogör för tidigare forskning inom det område som denna studie ämnar undersöka. För att 

få fram tidigare relevant forskning i relation till syftet med studien och dess tillhörande 

frågeställningar valdes sökord ut. Sökorden letades sedan synonymer till, vilka översattes 

till engelska och dessa var inclusion, inclusive, preschool, kindergarten, circletime, 

environment, democracy, equality, children, education. Utifrån sökorden framträdde ett 

flertal olika avhandlingar och artiklar. De artiklarna och den avhandlingen som valdes ut, 

beskrivs utifrån de tre nedanstående rubrikerna: Förskollärares uppfattningar om barns 

inflytande och inkludering, Barnperspektiv och barns perspektiv och Miljöns betydelse. 

4.1. Förskollärares uppfattningar om barns inflytande och 

inkludering 

Zabeli och Gjelaj (2020, s. 1–2) lyfter i sin forskningsstudie att många utvecklingsländer har 

haft en låg grad av inkludering, i synnerhet då det handlar om barn i behov av särskilt stöd. 

Ytterligare lyfts förskollärares förståelse av en inkluderande utbildning i relation till det 

skolsystem som är i ständig förändring. Zabeli och Gejlaj beskriver således de utmaningar 

som finns i arbetet med de yngsta barnen. Studien genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, med tio förskollärare från olika delar av Kosovo. Det resultat 

som framkom var att informanterna delade en gemensam syn på begreppet inkludering. 

Däremot tydliggjordes det att det saknas rätt verktyg och undervisningsmetoder i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare framträdde det i forskningsstudiens resultat att 

förskollärares uppfattningar av inkludering är en viktig process för alla barn, vilket kräver 

investeringar för att förskollärare ska få tillgång till rätt utbildning inom området. 

 

Ginner Hau, Selenius och Björck Åkesson (2020, s. 973 och 979 - 980 och 987–988) har 

genomfört en studie om begreppet inkludering i relation till den svenska förskolans praktik. 

I studien lyfts samlingen upp som en arena där inkludering möjliggör för barnet, att ta plats. 

I resultatet framträder det även att förskollärares engagemang i samlingen är betydelsefullt. 

Ginner Hau, Selenius och Björck Åkesson lyfter att engagemanget kan handla om att 

förskollärare behöver agera som förebilder och delta aktivt tillsammans med barnen i 

samlingen, likväl som att känslan av samhörighet betonas som en betydande del i 

interaktionen i gruppen. Att förskollärare är närvarande beskrivs av Ginner Hau, Selenius 

och Björck Åkesson, att vara uppmärksam på de barn som inte deltar i aktiviteter eller deltar 

i leken och att stötta barn med att uttrycka deras olika behov och sätta ord på deras 

handlingar. Slutligen lyfter Ginner Hau, Selenius och Björck Åkesson att deras studie 

uppmärksammat att det inte är uppenbart att enskilda barn i förskolan inkluderas i 

verksamheten. Därför att resultatet som framträder visar att lärare fokuserar på gruppen och 

miljön och att den enskilda individen därmed utelämnas. I relation till Ginner Hau, Selenius 

och Björck Åkesson, lyfter däremot Persson (2020, s. 235–236) att det kan finnas 

organisatoriska faktorer i förskolan. Dessa kan ha en inverkan på barns grad av inflytande i 
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verksamheten. Pedagogik är nära förknippat med relationen mellan pedagog och barn, vilket 

beskrivs utifrån Persson med begreppet pedagogiska relationer. Dessa pedagogiska 

relationer är något som Persson beskriver som betydande, för förskolans kvalitet och 

förutsättningar, för att erbjuda en likvärdig förskola för alla barn.  

4.2. Barnperspektiv och barns perspektiv 

Booth Church (2007, s. 44 - 45) framhäver vikten av att låta barn ha inflytande över 

samlingens innehåll och lyfter att barns tankar och intressen kan leda till diskussioner om 

exempelvis livets stora frågor. Dessa diskussioner kan även möjliggöra för barnen att 

gemensamt söka efter svar på de tankar och funderingar som kommer fram under samlingen. 

Således bidrar diskussionerna till att barn söker efter olika svar vilket leder till att barns egna 

teorier får ta plats, likväl som att deras egna erfarenheter av något kan lyftas fram i 

samlingen. Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 8 - 9) lyfter barns 

uppfattning om världen och menar att både hemmet och förskolan bidrar till att påverka 

barns förståelse av den. Dessutom beskriver Doverborg och Pramling Samuelsson att de 

vuxna runt om barnet behöver ta hänsyn till sammanhanget där barns förståelse skapas. 

Doverborg och Pramling Samuelsson lyfter även barns perspektiv och att barns tankar och 

uppfattningar om världen skiljer sig från de uppfattningar vuxna har. Därmed beskriver även 

Doverborg och Pramling Samuelsson vikten av att som lärare inta ett barns perspektiv. 

Därför att det kan generera i att upptäcka hur världen ter sig i ett barns värld, vilket kan leda 

till att förskollärare lockas till ett fortsatt utforskande tillsammans med barnet. 

 

Thulin och Jonsson (2018, s. 95, 105–106) skriver i sin forskningsartikel värdet av att 

förskollärare utgår ifrån ett barns perspektiv i planeringen för undervisningen. Thulin och 

Jonsson vill med artikeln skapa ett forum för diskussion om barns perspektiv, i relation till 

den undervisning som sker i förskolan. Dessutom lyfter Thulin och Jonsson att diskussionen 

uppmärksammar förskollärares kompetens likväl som förskolans verksamhet. I resultatet 

exemplifieras två undervisningssituationer utifrån dels planerad undervisning, dels 

oplanerad undervisning. Det som framträder i båda undervisningstillfällena kan tolkas som 

att barn bör ges ett stort utrymme oberoende av om undervisningen är planerad eller ej. I 

likhet med Thulin och Jonsson beskriver Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, s. 37–

38) att det är betydelsefullt att låta barn få handlingsutrymme i förskolan. Detta genom att 

låta barns tankar och uttryck ta plats, likväl som att barn ska kunna påverka och medverka i 

verksamheten. 

4.3. Miljöns betydelse 

Ginner Hau, Selenius och Björck Åkesson (2020, s. 982–983) lyfter miljöns betydelse för 

att involvera alla barn. I studiens resultat framträder det att miljön är betydande när barn ska 

göra olika val och att miljön även ska inspirera barn till att göra val. I likhet med Ginner 

Hau, Selenius och Björck Åkesson betonar Booth Church (2007, s. 45) att det är 

betydelsefullt att miljön speglar en tillåtande atmosfär. Således innebär miljön en tillåtande 

atmosfär vilket bidrar till att barnen är trygga med att dela med sig av sina tankar, funderingar 



  

7 

 

och erfarenheter. Därför är det i denna studie intressant att undersöka hur miljön kan fungera 

som den tredje pedagogen, att det byggs relationer genom kommunikation mellan människor 

i förskolan och att miljön inte enbart handlar om den dokumentation och utsmyckning som 

sitter på väggarna.  

 

Ree och Emilson (2019, s. 2229 och 2233–2336) lyfter i sin forskning, hur pedagogers olika 

kommunikationsformer bidrar till barns inflytande i förskolan. Ree och Emilson har gjort en 

etnografisk studie där ett flertal förskolor i Norge studerats genom observation. Den 

insamlade data består av 131 situationer och 1110 minuters inspelningar. Ree och Emilson 

studie synliggör tre olika teman på pedagogers olika kommunikationsmönster tillsammans 

med barnen, dessa är: kontrollerande kommunikation, stödjande kommunikation och 

kooperativ kommunikation. Den kontrollerande kommunikationen kännetecknas av att vara 

pedagogstyrd, där den vuxne leder ett bestämt innehåll för aktiviteterna och kommunicerar 

med stängda frågor. Den stödjande kommunikationen kännetecknas av att pedagogen 

bekräftar barnet i kommunikationen genom att upprepa det barnet sagt. Även inom denna 

kommunikationsform utgår pedagogen från stängda frågor i interaktionen med barnen. Det 

sista temat, kooperativ kommunikation kännetecknas av att pedagogen är medforskande 

tillsammans med barnen. Detta tema utgår till skillnad från de andra temana från öppna 

frågeställningar, med avsikt att närma sig barnets egna föreställningar kring det som 

undersöks.  

 

Jonsdottir (2007, s. 160–161 och 163–164) presenterar i sin avhandling förskolemiljöns 

betydande del i att forma och fostra en framtida demokratisk samhällsmedlem. Avsikten med 

Jonsdottirs avhandling är att få fram ett underlag för diskussion kring den sociala miljöns 

betydelse i förskolan. Därmed skapas det möjligheter för alla barn att tillgodogöra sig goda 

relationer med andra barn. Jonsdottir beskriver att barn behöver få möta varandras olikheter 

och att dessa möten kan leda till att barnen ger efter för egna tankar eller strider extra hårt 

för dessa. Jonsdottir beskriver ytterligare att den sociala miljön i förskolan skapas av både 

pedagoger och barn och att barn kan förväntas leva upp till förväntningar samt de 

uppfattningar som pedagoger har av barnen i förskolan.  

 

Kultti (2014, s. 38 och 44) beskriver värdet av den materiella miljön som omger barnen i 

förskolan och beskriver att det är betydelsefullt att fundera över hur miljön organiseras. 

Således betonas att en organiserad miljö kan erbjuda barnen varierande miljöer där ett rikt 

lärande kan ske.  I relation till denna studie är det därför är det betydelsefullt att undersöka 

förskollärares uppfattningar om hur materialet i samlingen kan bidra till barns 

handlingsutrymme. Därför att materialet på samlingen kan skilja sig åt mellan förskolor, 

vilket kan bidra till att barns inflytande kan tolkas begränsas eller berikas. 

 

Sammanfattningsvis framträder det i ovanstående redogörelse av tidigare forskning att 

pedagoger i förskolan behöver ha en samsyn i vad begreppet inkludering innebär. Ytterligare 

framträder det att barns inflytande under samlingen i förskolan kan möjliggöra för 

diskussioner, vilket bidrar till en utveckling och ett lärande för alla som deltar i samlingen. 

Avslutningsvis lyfts miljön fram som betydelsefull, därför att miljön bidrar till de olika val 
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barn och pedagoger gör i förskolan. Således kan miljön påverka graden av det inflytande 

som barnen ges möjlighet till i samlingen. I relation till denna studies syfte och 

frågeställningar är det därför intressant att undersöka hur dessa olika områden svarar mot 

studiens kommande resultat.  
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5. Teori 

I kapitlet som följer presenteras studiens teoretiska utgångspunkt med tillhörande centrala 

begrepp. Inledningsvis beskrivs det sociokulturella perspektivet, följt av den proximala 

utvecklingszonen och mediering. 

 

5.1. Sociokulturella perspektivet 
Lärande och utveckling i det sociokulturella perspektivet beskriver Vygotskij (1978, s. 57) 

har sin utgångspunkt i två faser. Den första fasen består av att kommunicera i samspel med 

andra individer i kulturella och sociala sammanhang. Den andra fasen innebär att individen 

kommunicerar med sig själv, vilket innebär att individen utvecklar sin kognitiva förmåga. 

De två faserna leder båda till lärande, däremot behöver de ske i ordningen, att individen först 

genomgår den första fasen, för att sedan gå igenom den andra fasen. Därigenom kan ett 

lärande uppstå.  

 

Säljö (2022, s. 93) beskriver lärande utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv och 

förklarar att människan är en historisk, social, kulturell och biologisk varelse. Således är 

människan ett resultat av de sociokulturella erfarenheter och de biologiska förutsättningar 

som finns i hennes omgivning i den rådande samtidens kontext. Ytterligare betonar Säljö att 

vi människor beskriver vår värld och formulerar erfarenheter utifrån ett symboliskt språk 

som vi delar med andra människor i vår omvärld. Det symboliska språket bidrar till att ta 

lärdom av våra egna och andras erfarenheter, sålunda kan dessa erfarenheter spridas i och 

mellan olika samhällen. Avslutningsvis lyfter Säljö kommunikation som en väsentlig del, 

vilken bidrar som en resurs till ett samhälle, då det kan bli ett kulturellt minne som bygger 

på erfarenheter. 

 

5.2. Proximala utvecklingszonen 
Vygotskij (1978, s. 85–88) lyfter att den proximala utvecklingszonen är ett verktyg som kan 

användas för att utmana och stötta en individ till att utveckla ett fördjupat lärande inom ett 

visst kunskapsområde. Således ses de kunskaper som individen besitter, befinna sig i en 

mognadsprocess och denna kunskap kan därmed utvecklas genom att en mer kunnig individ 

visar hur en kunskap kan förstås. När ett barn befinner sig inom ramen för den proximala 

utvecklingszonen understryker Vygotskij därmed att barnet, genom att imitera en mer 

kunnig person kan tillägna sig ny kunskap. Vygotskij beskriver ett exempel på hur en 

inlärningssituation kan te sig i relation till den proximala utvecklingszonen. Detta illustreras 

genom att ett barn kan förstå lösningen på ett problem inom exempelvis matematik om 

läraren visar hur talet ska lösas. Om läraren använder sig av ett tal som är bortom barnets 

intellektuella nivå så skulle det kunna generera i att barnet inte tillägnar sig den nya 

kunskapen, oavsett hur många gånger som barnet imiterar lösningen på det matematiska 

problemet. Vygotskij beskriver värdet av att läraren bemöter barnet utifrån den aktuella 

kunskapsnivån som barnet befinner sig inom, för att ett lärande ska kunna ske. 

 

5.3. Mediering 
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Begreppet mediering är något som Vygotskij (1978, s. 51 och 54–55) lyfter, vilket innebär 

olika sätt att kommunicera på med sin omvärld. Således är begreppet ett kulturellt och socialt 

redskap. Det mänskliga minnet lyfter Vygotskij och betonar att människor använder 

symboler för att minnas, vilket påverkar människors relationer och hur de ändrar sitt 

beteende efter den rådande miljön. Även Säljö (2017, s. 253 - 254) lyfter begreppet 

mediering och betonar att människors upplevelser av världen inte upplevs direkt, därigenom 

används medierande redskap såsom språk och artefakter för att hjälpa till i tänkandet, vilket 

är i enlighet med Vygotskijs beskrivning av begreppet. Ytterligare lyfter Säljö (2000, s. 82) 

språkandet som det mest betydelsefulla redskapet där människor kan samspela med varandra 

i olika aktiviteter. Således kan människan i dessa samspel mediera berättelser för att beskriva 

hur världen kan framstå som meningsfull för människan. 

 

5.4. Sammanfattning 
I relation till syftet med den här studien och dess tillhörande frågeställningar utgår vi ifrån 

det sociokulturella perspektivet därför att perspektivet fokuserar på individers samspel med 

omgivningen, vilket är betydande för att en utveckling och ett lärande ska uppstå. Således är 

det intressant att utifrån perspektivet analysera hur förskollärare uppfattar och arbetar med 

begreppen inflytande och delaktighet i samlingen, i samspelet med barnen. Begreppen den 

proximala utvecklingszonen och mediering avser att fungera som verktyg när data ska 

analyseras. Begreppen utgår ifrån Vygotskijs teori, däremot har vi beskrivit det centrala 

begreppet mediering utifrån både Vygotskij och Säljö för att skapa oss en djupare förståelse 

om begreppets innebörd i relation till studien. 
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6. Metod 

I kapitlet presenteras den kvalitativa metod som studien utgått ifrån och den 

insamlingsmetod som använts i studien följt av intervjuguide, urval, genomförande och 

analysmetod. Slutligen beskrivs studiens etiska överväganden och studiens trovärdighet.  

 

6.1. Kvalitativ metod 
I relation till syftet med den här studien hämtas inspiration från Trost (2010, s. 25 och 32) 

som betonar att kvalitativa metoder kan användas vid studier. Därför att kvalitativa metoder 

möjliggör för att få en djupare förståelse kring hur något är eller uppfattas av människor. 

Ytterligare kan metoden synliggöra framträdande mönster av erfarenheter och upplevelser. 

Således beslutades det att denna studie skulle utgå ifrån en kvalitativ metod och att det skulle 

genomföras enskilda intervjuer, detta för att få innehållsrika svar utifrån förskollärares olika 

uppfattningar. 

 

Kvale och Brinkman (2014, s. 218) lyfter att ljudinspelning via en bandspelare är det 

vanligaste sättet att dokumentera intervjuer. Därmed möjliggör ljudinspelningen att den som 

intervjuar kan vara närvarande i samtalet med informanten. Således tog vi beslutet att 

dokumentera våra intervjuer med ljudinspelningar genom en röstmemo funktion som fanns 

i våra egna mobiltelefoner, detta i stället för att föra anteckningar eller videofilma därför att 

vi båda ville vara närvarande under samtalet.  

 

6.2. Semistrukturerad intervjuguide 
Christoffersen och Johannessen (2015, s. 85–88) betonar kvalitativa metoder och att dessa 

kan sammanflätas med semistrukturerade frågor, och beskriver att strukturen avser att ge 

intervjuaren en helhetsbild av informanten. Således förväntas de semistrukturerade frågorna 

inte ha några givna svar, utan bygger på de tolkningar som informanten gör av 

frågeställningen. Semistrukturerade intervjuer utgår från en övergripande intervjuguide, 

vilken utgör intervjuns utgångspunkt och innebär att det inte finns några givna 

svarsalternativ. En intervjuguide kan struktureras utifrån faktafrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor, komplicerade eller känsliga frågor, följt av avslutande 

frågor. Utifrån Christoffersen och Johannessens beskrivning av semistrukturerade intervjuer, 

har därför en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3) skapats. Studiens frågeställningar 

har legat till grund som två teman när vi formulerat frågorna till intervjuguiden och har delats 

upp för att besvara de två delstudierna. Denna studies intervjuguide består av fyra delar. Den 

första delen utgör inledande frågor, följt av huvudfrågor som knyts samman med delstudie 

ett följt av den tredje delen med huvudfrågor som knyts an till delstudie två. För att ge 

informanten tillfälle att ställa frågor och tillägga ytterligare information skrevs det även fram 

två avslutande intervjufrågor.  

 

6.3. Urval 
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Christoffersen och Johannessen (2015, s.18 och 56) lyfter fram att insamlingen av 

dokumentation behöver spegla det som ska undersökas. Således finns det varierande sätt och 

val som ska tillämpas när en undersökning genomförs. Dessa val innebär att bestämma vilka 

som ska delta i studien, avgöra storleken på urvalet, välja urvalsstrategi och hur 

genomförandet av rekryteringen ska gå till. Det kriteriebaserade urvalet handlar enligt 

Christoffersen och Johannessen om att informanter väljs ut utifrån valda kriterier. I relation 

till Christoffersen och Johannessens beskrivning av hur ett urval kan gå till, togs därför 

beslutet att utgå från den kriteriebaserade urvalsstrategin i denna studie. Således beslutades 

det att intervjua legitimerade förskollärare, som arbetar eller har arbetat i förskolans kontext. 

Ytterligare beslutades det att det var önskvärt att de förskollärare som kontaktades skulle ha 

arbetat på förskola i minst två år. Därför att denna studie undersöker förskollärares 

uppfattningar, vilka bygger på erfarenhet. Därefter beslutades det att intervjua förskollärare 

oberoende av ålder från olika förskolor i en kommun. Syftet med studien och dess tillhörande 

frågeställningar står i relation till förskolans fält och avser att belysa förskollärares 

uppfattningar om begreppen inflytande och delaktighet i samlingen. Studien avser också att 

undersöka hur miljön uppfattas i relation till barns handlingsutrymme i samlingen.  

 

Antalet intervjupersoner i en kvalitativ metod lyfter Christoffersen och Johannessen (2015, 

s. 54) och betonar att det inom självständiga arbeten finns en begränsad tid att förhålla sig 

till. Denna tidsaspekt kan leda till att begränsa antalet intervjupersoner till färre än tio 

personer. I relation till att denna studie genomförs inom ramen för förskollärarprogrammets 

självständiga arbete medför, att det finns en tidsaspekt att ta hänsyn till. Således har den 

begränsade tiden bidragit till att beslut fattats i att intervjua förskollärare i en kommun och 

att storleken på urvalet beslutades att vara tio eller färre personer.  I denna studie deltog 

därför åtta förskollärare, dessa åtta deltog i delstudie 1 och även i delstudie 2. Därigenom 

har samma åtta förskollärare deltagit genom att svara på båda delstudiernas frågeställningar. 

 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 89) kan platsen för var en intervju äger rum 

variera, exempelvis genom att vara en vald mötesplats att träffas på, att träffas digitalt eller 

via telefon. Därutöver betonas riskerna att hålla intervjun på olika platser och att dessa 

platser kan innebära olika störningsmoment för intervjun. I relation till Christoffersen och 

Johannessens beskrivning har därför ett urval för denna studie tillämpats, genom valet av 

plats för intervjuerna. Inför att intervjuerna skulle äga rum erbjöds således informanterna 

möjligheten att få välja plats för intervjun. Den digitala möjligheten bidrog till att 

informanterna kunde delta i studien utifrån deras egna förutsättningar.  

 

6.4. Genomförande 
I denna del beskrivs studiens genomförande och tillvägagångssätt och detta med hjälp av två 

underrubriker, vilka är intervjusituationen och transkribering. 

6.4.1 Intervjusituationen 

Denna studie påbörjades genom att skriva ihop ett informationsbrev och en 

medgivandeblankett (se bilaga 1 och 2) som sedan mejlades ut till olika förskolor. I 
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informationsbrevet skrevs en kort presentation om oss studenter som genomför studien och 

vad studien undersöker. Förskollärarna fick i brevet information om att deltagandet var 

frivilligt och att de närsomhelst fick avbryta intervjun och avböja sitt deltagande. Till 

informationsbrevet bifogades det en medgivandeblankett som informanterna fick ta del av 

och skriva under, om de var positiva till att medverka i studien, vilken de återlämnade till 

oss undertecknad på plats eller digitalt. Ytterligare skrevs det fram att informanterna skulle 

vara icke igenkänningsbara genom att det under studien sker en anonymisering av 

intervjuerna. Slutligen beskrevs det vad det innebär att delta i studien. Efter utebliven 

respons från de förskolor som kontaktats via e-post, kontaktades tretton enskilda 

förskollärare. Förskollärarna informerades om studien via det informationsbrev som skrivits 

fram för studien. Därutöver informerades det i informationsbrevet att studien ämnade att 

utgå från ljudupptagning, med avsikt att dokumentera intervjuerna. Inför varje 

intervjutillfälle inhämtades ett muntligt samtycke till att medverka i intervjun och 

ljudupptagning under intervjun och att den kunde avbrytas när som helst av informanten 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 27 och 28). 

 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 89) kan etiska aspekter innebära att 

informanten får möjlighet att välja den plats där intervjun ska ske, alternativt bli erbjuden en 

plats som är neutral. Christoffersen och Johannessen beskriver även att det kan uppstå en 

maktrelation mellan informanten och den som intervjuar, därför att det är den person som 

intervjuar som sitter med frågorna. Detta kan leda till att informanten hamnar i ett underläge. 

Inflytandet som informanten får kan därför leda till en upplevelse av trygghet under 

intervjutillfället, vilket kan bidra till att svaren på frågorna som ställs faller sig mer naturligt. 

Således har informanterna i denna studie fått möjlighet att föreslå hur de önskar att delta i 

intervjuerna, det vill säga om de önskar att träffas på en särskild plats eller om intervjun ska 

ske digitalt. Ytterligare reflekterades det i studien att det under intervjun kunde finnas en 

maktrelation att ta hänsyn till, därför att båda författarna av denna studie förväntades att 

medverka under intervjuerna. Sålunda kunde det medföra att en ojämn maktbalans befann 

sig mellan författarna och informanten. Reflektionen kring den ojämna maktbalansen har 

tagits i beaktande under samtliga intervjuer. Inför samtliga intervjuer informerades 

informanten om att deltagandet i intervjun var frivilligt och att möjligheten fanns att avbryta 

intervjun närhelst personen önskade. 

 

Kvale och Brinkman (2014, s. 160) lyfter fram att pilotintervjuer kan möjliggöra för att 

kartlägga viktiga aspekter och kontrollera hur intervjufrågorna uppfattas. Med inspiration 

från Kvale och Brinkman planerades det därför inför denna studie att genomföra en 

pilotintervju inför att intervjuerna skulle äga rum. Det genomfördes en pilotintervju genom 

att intervjua en testperson som fick svara på intervjufrågorna. Detta medförde att ordningen 

på frågorna ändrades i intervjuguiden därför att det föll sig mer naturligt att ställa frågorna i 

en annan ordning. Således skedde en reflektion över att pilotintervjun även kunde synliggöra 

hur väl intervjufrågorna samspelade med varandra. 

 

Trost (2010, s. 66) lyfter vikten av att vara två personer vid intervjuer, därför att två 

samspelta personer kan finnas och stötta varandra. Ytterligare beskrivs det att detta kan bidra 



  

14 

 

till en bra intervju. Därför beslutades det att båda författarna av denna studie skulle medverka 

vid genomförandet av de åtta intervjuerna. Valet att delta båda två i intervjuerna grundades 

sålunda i att underlätta för att ställa följdfrågor, men även för att stötta varandra och att 

ljudinspela intervjuerna.  

 

Kvale och Brinkman (2014, s. 156–157) lyfter att antalet intervjupersoner i kvalitativa 

intervjustudier kan tendera vara för stort eller för litet. Således handlar det om att för få 

intervjupersoner kan leda till att det blir svårt att dra slutsatser kring ett resultat. Om antalet 

intervjupersoner däremot är för stort beskrivs det att en djupdykning i data kan utebli. 

Ytterligare beskriver Kvale och Brinkman att en mättnadskänsla kan infinna sig hos de som 

genomför intervjuerna. Således kan denna känsla uppmärksammas genom att de olika 

informanterna ger likartade svar på de frågor som ställs under intervjuernas gång. I relation 

till Kvale och Brinkmanns beskrivning om antalet intervjupersoner beslutades det för att 

antalet informanter som intervjuades, inte behövde vara fler än åtta förskollärare. I relation 

till den mättnadskänsla som Kvale och Brinkman lyfter framträdde det i denna studie ett 

mönster i informanternas svar, vilket visade på att informanter svarade lika på flera frågor. 

Således bidrog de likartade svaren till att det upplevdes en mättnadskänsla. 

6.4.2 Transkribering 

Christoffersen och Johannessen, (2015, s. 40) lyfter att viss information kan uteslutas och att 

arbetet med transkriptioner kräver sin tid. I studiens transkriptioner har därmed viss 

information som inte ansågs vara nödvändig uteslutits, vilket går i linje med en möjlighet att 

dokumentera sin data som Trost (2010, s. 149 - 150) lyfter. Ytterligare beskriver Trost att 

delar av data kan gå förlorat därför att transkriptionen bidrar till att utesluta vissa delar. Detta 

går i linje med det Pramling (2020, s. 30) beskriver som reduktion. Pramling lyfter att det 

sker en reduktion när det sker olika transkriberingar. Reduktion sker därmed när något görs 

om från en sak till en annan, exempelvis att ljudinspelningen blir en text. Den text som 

skapas utifrån ljudinspelningarna är enligt Pramling inte lika fyllig som själva 

ljudinspelningen. Däremot beskriver Trost (2010, s. 150) till skillnad från Pramling, att 

insamlad data finns kvar i ljudinspelningar vilket gör det möjligt att gå tillbaka och lyssna 

till intervjuerna fler gånger.  

 

I ovanstående stycke redogörs det för Trost (2010, s. 149 - 150) beskrivning av hur intervjuer 

kan sammanställas, därav hämtades inspiration av Trost när båda delstudierna 

transkriberades. Inför transkriberingen laddades ljudinspelningarna upp på enskilda datorer, 

vilka namngavs med Intervju. Därefter skedde transkriberingarna genom att författarna av 

denna studie enskilt lyssnade på intervjuerna och skrev ner informanternas svar utifrån de 

två delstudiernas intervjufrågor och frågeställning i enskilda dokument. 

 

6.5. Analysmetod 
Den analysmetod som studien utgår ifrån är en tematisk analys. Braun och Clarke (2006, s. 

79) beskriver tematisk analys som en metod för att identifiera, analysera och synliggöra 

mönster och teman i data från exempelvis intervjuer. Braun och Clarke (2006, s.87–94) 
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beskriver att en tematisk analys sker i sex olika steg. Det första steget innebär att data i 

studien granskas och läses igenom vid ett flertal tillfällen för att den som genomför studien 

ska bli bekant med sin data. I det andra steget markeras olika koder ut i form av olika ord 

eller begrepp som anses stå i relation till det fenomen som undersöks. I det tredje steget 

grupperas de koder som står i relation till varandra och avsikten med det som studien 

undersöker. Grupperingarna av koderna kan läsas som att det sker en tematisering vilket 

leder till att olika teman framträder och följaktligen sammanfattas. I det fjärde steget 

granskas de olika temana och kodernas innehåll, vilka framträdde i analysens tredje steg, 

detta för att säkerställa att de har en relevans. I det femte steget fastställs de koder och teman 

som framträtt i analysen för att slutligen i det sjätte steget sammanfattas i en rapport. 

 

Utifrån ovanstående beskrivning av en tematisk analys har de båda delstudierna hämtat 

inspiration från Braun och Clarke (2006, s. 87–94) när de två delstudiernas data har 

analyserats. I ett första steg lästes och granskades den enskilda data för de båda delstudierna 

enskilt av oss båda, detta för att vi skulle bekanta oss med vår data. I det andra steget märktes 

olika koder ut, i vår enskilda data. I det tredje steget grupperades de olika koderna utifrån 

deras relevans till varandra, vilket också skedde individuellt av oss författare i denna studie. 

Utifrån det fjärde steget som Braun och Clarkes lyfter, framkom dessa koder i delstudie 1: 

planerade aktiviteter, olika teman, innehåll, ger utrymme, erbjuda, gillar, barnen tycker, 

barnens intresse, barnen brann för, de får göra val, vara med och styra, berättar, inte vill, 

läser böcker, namnsången, bilder på alla kompisar, inkludera barn, modersmål, jobbar med 

språk, inte klarar av, jobbigt för barnet, tvång, många barn, alla vill ju inte och exkludera 

barn. I delstudie 2 framträdde dessa koder: tillgänglighet, utbud, pedagogers förhållningssätt, 

intressen hos barnen, kroppsspråk, önska, bokpåse, bokstavspåsen, djur, sångpåse, sångkort, 

göra val, handlingsutrymme, roligt, lustfyllt, delaktighet, grupp, vi-känsla, rutiner, vanor, 

komma ner i varv, behov, uppmärksamma dag och tid.  

 

Därefter utifrån analysens femte steg fastställdes de två delstudiernas olika teman. I delstudie 

1 framträdde temana medvetna val, samlingens innehåll, förskollärarens lyhördhet, 

gemenskap och tid, en faktor som innebär begränsningar för förskollärare. Dessa teman 

hänger samman med den första delstudiens frågeställning, Hur uppfattar förskollärare 

inflytande och delaktighet i samlingen? De teman som framträdde i delstudie 2 var 

erbjudanden möjliggör eller begränsar barns handlingsutrymme, aktiva barn och 

förskollärares olika arbetssätt. Dessa teman stod i relation till den frågeställning delstudie 2 

var baserad på vilken är hur är förskollärares uppfattning om miljöns betydelse för barns 

handlingsutrymme i samlingen. 

 

6.6. Etiska överväganden 
I denna studie har kontinuerliga etiska överväganden gjorts. De etiska överväganden som 

det har reflekteras kring i studien redovisas i denna del och står i relation till 

Vetenskapsrådets (2017, 40–41) forskningsetiska principer. Dessa är sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Den första principen är sekretess vilken 

innebär att olika uppgifter sekretessbeläggs om de ingår i en specifik paragraf i sekretess och 
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offentlighetslagen. Den andra principen är tystnadsplikten som innebär att personlig 

information kring olika individer inte får röjas till andra personer. Tystnadsplikten står i 

relation till sekretessen, eftersom när något är sekretessbelagt följer tystnadsplikten med 

automatiskt. Den tredje principen anonymitet, är en förutsättning för att en studie ska 

godkännas och därför ska personuppgifter uteslutas så att det inte går att identifiera en 

person. Den fjärde principen som är konfidentialitet är en förpliktelse som är allmän och 

innebär att uppgifter som givits i förtroende inte ska lämnas ut, därför att obehöriga inte ska 

kunna ta del av dessa. 

 

De fyra principer (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40–41) som beskrivits i ovanstående stycke har 

därmed legat till grund när beslut har fattats för studiens olika överväganden. Detta innebar 

att de olika principerna lästes igenom och värderades i relation till denna studie. I 

Informationsbrevet (se bilaga 1) som skickades till förskollärarna beskrevs det att 

deltagandet i studien skedde frivilligt. Förskollärarna fick sedan i lugn och ro läsa igenom 

informationen för att därefter återkoppla, ifall de önskade delta i studien. Ytterligare 

redogörs det i informationsbrevet, att informanterna är anonymiserade och att den data som 

samlas in förvaras på ett säkert sätt. Efter att förskollärarna läst igenom brevet svarade 

förskollärarna på om de önskade att delta i studien. I informationsbrevet skickades därför en 

medgivandeblankett med i mejlet (se bilaga 2), vilken förskollärarna kunde skriva under och 

ge tillbaka under intervjun alternativt skicka denna digitalt. Utifrån Vetenskapsrådets princip 

om anonymisering har ljudinspelningarna för båda delstudierna transkriberats och 

anonymiserats. I transkriberingarna, i båda delstudierna har informanterna tilldelats 

bokstaven F följt av en siffra, oberoende av intervjuernas ordning. Detta därför att kunna 

urskilja intervjuerna från varandra när data analyseras. 

 

6.7. Trovärdighet 
Christoffersen och Johannessen (2015, s. 21–22) lyfter att validitet är ett begrepp som 

används för att beskriva representationer av verkligheten, vilket kan likställas med begreppet 

giltighet. Begreppsvaliditet handlar enligt Christoffersen och Johannesen om att den data 

som studeras, står i relation till det fenomen som undersöks i en studie. I relation till den 

beskrivning som Christoffersen och Johannessen ger av begreppsvaliditet går den här 

studiens kvalitativa semistrukturerade intervjuguide, i linje med det fenomen som studien 

undersöker. Därför är frågorna i intervjuguiden formulerade på ett sätt som ska kunna svara 

på syftet med studien. För att undersöka intervjuguidens relevans, genomfördes det därmed 

en pilotintervju, för att se om intervjufrågorna kunde besvara de två delstudiernas 

frågeställningar, vilka står i relation till syftet med den här studien. Även Pramling (2020, s. 

27–28) lyfter att validitet kan beskrivas som ett sätt att synliggöra en studies hållbarhet. I en 

kvalitativ studie som bygger på intervjuer, beskriver Pramling att olika excerpt från data kan 

synliggöras i relation till att det sker en analys av data. Att synliggöra excerpt i relation till 

en studies analys möjliggör för läsaren att göra om analysen. I relation till Pramlings 

framskrivning om excerpt, synliggörs därför excerpt ur intervjuerna i denna studie, genom 

de citat som skrivs fram i kapitlet Resultat och analys.  
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Trovärdighet, eller reliabilitet är något Trost (2010, s. 131–132) beskriver som en stabil 

mätning. Trost beskriver fyra komponenter som kan särskiljas vid reliabilitet vilka är 

kongruens, precision, objektivitet och konstans. Den första komponenten kongruens innebär 

att frågor avser att mäta liknande innehåll. Den andra komponenten precision innebär 

intervjuarens sätt att förhålla sig till de svar som framträder. Kongruens i relation till denna 

studie handlar om att intervjua förskollärare och fånga deras uppfattningar om det som 

studiens frågeställningar vill få svar på. Svaret på intervjufrågorna kan påverkas av 

förskollärarnas dagsform och innebär därmed att svaren kan skilja sig åt. I relation till de 

intervjuer som genomförts i denna studie, medförde det att en dialog skapades med 

informanten genom den intervjuguide som låg till grund för intervjun. Genom den dialog 

som intervjuguiden möjliggjorde kunde informantens svar bekräftas och tolkas.  

 

Den tredje komponenten Trost (2010, s. 131 - 134) beskriver, är objektivitet och handlar om 

olika sätt att uppfatta och registrera information. Den fjärde komponenten konstans innebär 

att vara intresserad av förändringar, därigenom är konstans inte aktuell på samma sätt vid 

kvalitativa studier som vid kvantitativa studier. Trost beskriver å ena sidan att kvantitativa 

studiers avsikt är att mäta och ge ett värde för en viss enhet. Däremot beskriver Trost å andra 

sidan att kvalitativa studiers avsikt innebär slumpartat innehåll, där delar av all information 

bidrar med värdefull information till analysen. I relation till denna studie innebär objektivitet 

att det svar som informanten gav på frågorna tolkades objektivt, det vill säga utan egna 

värderingar och antaganden. I relation till denna studie fanns en medvetenhet när frågorna i 

intervjuerna ställdes, och att svaren från informanterna inte nödvändigtvis innehöll en 

konstans, därför att det är människors erfarenheter och uppfattningar som förmedlas i 

intervjuerna, vilka kan skilja sig åt beroende på olika faktorer. 

 

6.8. Arbetsfördelning 
Författarna av denna studie har tillsammans genomfört och fördelat arbetet mellan varandra. 

Därigenom har Petra ansvarat för delstudie 1 och Linnéa har ansvarat för delstudie 2. I 

Intervjuerna har Petra ansvarat för att ställa frågor för delstudie 1 och Linnéa har ansvarat 

för att ställa frågor för delstudie 2, däremot har båda två fördelat ordet mellan varandra för 

de inledande och avslutande frågorna. I det resterande arbetet har inledning, bakgrund, 

tidigare forskning, metod, teori, diskussion och det avslutande kapitlet konklusion författats 

av båda författarna till denna studie. Under hela arbetet har författarna av denna studie stöttat 

varandra genom att ge varandra konstruktiv återkoppling och reflekterat gemensamt över 

studien i sin helhet. 
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7. Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs det för de båda delstudierna där delstudie 1 avser att besvara studiens 

frågeställning: Hur uppfattar förskollärare begreppen inflytande och delaktighet i 

samlingen? följt av delstudie 2 som avser att besvara frågeställningen: Hur är förskollärares 

uppfattning om miljöns betydelse för barns handlingsutrymme i samlingen? 

 

7.1. Delstudie 1 
I följande del presenteras resultat från den första delstudien. Utifrån informanternas svar på 

frågeställningarna, framträdde det fem teman genom kodningen av data. Temana är 

“Medvetna val”, “Samlingens innehåll”, “Förskollärarens lyhördhet”, “Gemenskap” och 

“Tid, en faktor som innebär begränsningar för förskollärare”.  

7.1.1. Medvetna val 

Ett mönster som kunde skönjas i materialet var att samtliga förskollärare gör medvetna val. 

Något som visade sig var att samtliga av förskollärarna uppfattades som att följa barns 

intressen. Ytterligare framträder det att förskollärare gör medvetna val utifrån det innehåll 

som de önskar nå ut med till barnen. Nedanstående två citat synliggör mönstret att följa barns 

intressen. 

Barn behöver få göra medvetna val i förskolan. Barnen älskar att få prata om olika grönsaker 

och ber mig ofta att googla på vad den här grönsaken är bra för. (2022, F4) 

Ja, men och det är ju en professionell skicklighet, för att det handlar ju om att följa läroplanen 

och om man ser samlingen som en undervisningssituation också liksom. Att följa läroplanen 

och följa barns intressen och behov, det är mycket som ska in i en liten stund. (2022, F1) 

Analys: 

I citatet ovan framträder det att F4 utmanar barnen att göra medvetna val i samlingen genom 

att förskolläraren är intresserad och lyhörd inför det som barnen ger uttryck för. Att följa 

barns intressen är även något som F1 uttrycker och lyfter att det är en skicklighet i 

yrkesrollen, att tillvarata barns intressen. Utifrån dessa två redogörelser tolkas det i resultatet 

att förskolläraren möjliggör för barnen att göra olika val i samlingen. Inflytande i relation till 

temat är något som utifrån citatet, kan tolkas utgå ifrån det som barnen är intresserade av 

därför att intressena styr riktningen för aktivitetens innehåll (förskolläraren googlar frukter 

tillsammans med barnen). Således framträder det i resultatet att förskollärarna använder sig 

av mediering när de visar lyhördhet inför barns uttryck och intressen. Vygotskij (1978, s. 51 

och 54–55) beskriver att mediering kan användas som ett verktyg för att kommunicera 

tillsammans med omvärlden. Utifrån citaten tolkas det i studien således att förskolläraren 

använder det digitala redskapet som ett medierande verktyg i samspelet med barngruppen. 

Säljö (2000, s. 82) beskriver i sin tur att olika redskap kan användas för att beskriva hur 

världen kan framstå som meningsfull för en individ. I relation till Säljös beskrivning av 
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mediering tolkas det i studien utifrån F4, att barnen använder språket för att uttrycka det som 

barnen upplever som meningsfullt.  

Slutligen framträder det i första citatet ovan att F4 använder ett digitalt redskap för att 

utveckla barns kunskaper kring det fenomen som barnen visat ett intresse för. Detta tolkas 

gå i linje med den proximala utvecklingszonen. Vygotskij (1978, s. 85–88) lyfter att den 

proximala utvecklingszonen är ett sätt att utveckla barns kunskaper. Resultatet synliggör 

därmed att förskolläraren med stöd av det digitala verktyget utmanar de kunskaper som 

barnen redan besitter, gällande de olika frukterna. Dessa kunskaper utvecklar förskolläraren 

hos barnen, i en vidare mening, när det digitala verktyget används för att söka efter ytterligare 

information om frukterna. I resultatet framträder det därmed att barns kunskaper utvecklas 

genom att en mer kunnig person (förskolläraren) berättar om de olika frukterna med hjälp av 

det digitala verktyget. 

Temat synliggörs även genom nedanstående citat som visar på mönster av förskollärares 

uppfattningar om hur deras medvetna val styr innehållet i samlingen.  

Vi har ju sådant här teckenstöd med bilder och då har jag en väljartavla där jag sätter upp 

bilder på en liten tavla. Då får barnen välja på den här tavlan, men jag kan ju välja att sätta 

upp fyra grejer på den här tavlan som jag vet att barnen inte gillar, för att jag vill att de ska 

träna på det. (2022, F4) 

Analys: 

I citatet ovan lyfter F4 att hen planerar innehållet i en samling utifrån det som hen anser att 

barn behöver träna på. Förskolläraren erbjuder därefter barnen olika aktiviteter som de kan 

välja mellan med stöd av ett visuellt verktyg. Förskollärarens handlingar tolkas därmed 

förhålla sig till den proximala utvecklingszonen. Vygotskij (1978, s. 85–88) beskriver att den 

proximala utvecklingszonen är ett verktyg som kan användas för att utmana och stötta en 

individ till att utveckla ett fördjupat lärande inom ett visst kunskapsområde. Således använder 

förskolläraren sig av den proximala utvecklingszonen när hen tillämpar verktyget 

“väljartavlan” i samspelet med barnen. Detta kan utifrån den data som samlats in, tolkas som 

att förskolläraren funderat över hur barnen kan utvecklas i sin proximala utvecklingszon och 

att “välja tavlan” bidrar till att barnen utvecklas, genom deras medvetna val, som baseras på 

ett innehåll som de inte gillar. Slutligen synliggör resultatet att förskollärare uppfattar att 

inflytande i samlingen hänger samman med att både förskollärare och barn gör olika val och 

att dessa val sedan bidrar till samlingens innehåll och utformning.  

7.1.2. Samlingens innehåll 

Ett tema som framträder i den data som insamlats, är temat Samlingens innehåll. Utifrån 

insamlade data synliggörs det att innehållet i samlingen styrs av olika faktorer såsom vilket 

tema som verksamheten arbetar med, barngruppens olika behov men även förskollärares 

egna erfarenheter. Förskollärarna ger uttryck för att de olika faktorerna påverkar hur mycket 

inflytande barnen ges i aktiviteterna. I de två nedanstående citaten ges exempel på hur 
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innehållet i samlingen styrs av förskolornas olika teman. Dessa citat synliggör därmed 

exempel på mönster som framträtt i den data som samlats in.  

Så var det så här efter sommaren, alla var ju [...] och varit på Kolmården och träffat Bamses 

värld och då var det många pedagoger som tyckte att, ska vi ha Bamse tema och jag bara, 

men alla barn har ju inte varit på Bamses värld och […] vi kanske inte kan prata om 

Kolmården och Bamses värld när barnet inte har en aning om vad det här är. (2022, F1) 

Vi som sagt har ju vårt, mycket ligger ju i grunden, tema och projekt, som nu till exempel så 

utgår vi från grön flagg så då har vi ju en planering för veckan, lite framåt grovt vad vi vill 

göra. Så då blir ju innehållet utifrån det temat. (2022, F3) 

Analys: 

I ovanstående citat framträder det av förskollärarnas utsagor att olika teman i förskolan styr 

vilket innehåll som erbjuds barnen i samlingen. Utifrån förskollärarnas utsagor tolkas det 

som att innehållet i en samling planeras av arbetslaget och att denna planering inspireras av 

vilket tema som förskolan arbetar med just nu. Ytterligare framträder det i citaten att 

förskollärare uppfattar att samlingens innehåll präglas utifrån reflektioner från pedagogernas 

planeringstid. Förskolornas teman och pedagogernas egna erfarenheter kan vara ett uttryck 

för det som Säljö (2022, s. 93) benämner som symboliskt språk. Säljö skildrar att vi 

människor beskriver vår värld och formulerar erfarenheter utifrån ett symboliskt språk som 

vi delar med andra människor i vår omvärld.  

Nedanstående citat ger ett exempel på mönster som talar för att olika erfarenheter styr 

samlingens innehåll.  

Min kollega är ju väldigt, hon har väldigt bra idéer och har jobbat mycket med yngre barn 

och då kan det ju bli ett annat innehåll för hon har ju en annan erfarenhetsbank. (2022, F2) 

Analys: 

Utifrån citatet ovan framträder det att förskolläraren hämtar inspiration från en annan 

pedagog i förskolan när hen planerar för samlingens innehåll. Således kan denna inspiration 

utveckla nya kunskaper hos förskolläraren när hen planerar och utformar innehållet i 

samlingen. Detta utbyte av kunskaper och erfarenheter kan utifrån resultatet tolkas som att 

det sker en kommunikation mellan pedagogerna vilken går i linje med det som Säljö (2022, 

s. 93) beskriver som symboliskt språk. Det symboliska språket bidrar till att ta lärdom av 

våra egna och andras erfarenheter, sålunda kan dessa erfarenheter spridas i och mellan olika 

samhällen. Ytterligare förmedlar utbytet av de kunskaper som sker mellan pedagogerna 

kunna stå i relation med Vygotskijs (1978, s. 51 och 54–55) begrepp mediering. Mediering 

innebär olika sätt att kommunicera på med sin omvärld och begreppet beskrivs även utgöra 

ett kulturellt och socialt redskap. F2 uttrycker sålunda att ny kunskap kan förstås genom att 

hen reflekterar tillsammans med sin kollega.  

Temat yttrar sig även genom nedanstående citat som lyfter att samlingens innehåll påverkas 

av barngruppens olika behov.  
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Dels brukar vi titta lite på vad vi har för olika teman och försöka tänka lite kring det, dels 

fundera kring om vi har olika behov på avdelningen. Exempelvis språket brukar vara något 

som man tränar på i en småbarnsavdelning. (2022, F8) 

Analys: 

I ovanstående citat beskriver förskolläraren att hen brukar fundera på vilka olika behov som 

finns på avdelningen. Detta kan tolkas som att förskollärarens utsaga initierar att behov kan 

ses i relation till att handla om barngruppens olika behov och i citatet lyfter förskolläraren 

att språket kan vara något som de tränar på i förskolan. Det ovannämnda citatet går i linje 

med Vygotskijs (1978, s. 51 och 54–55) begrepp mediering. Mediering innebär olika sätt att 

kommunicera på med sin omvärld. Således är begreppet ett kulturellt och socialt redskap 

som lyfter olika sätt att kommunicera med sin omgivning. I relation till citatet skulle 

förskollärarens utsaga enligt resultatet, innebära att förskolläraren genom mediering i 

samspelet med barngruppen, tillägnat sig denna kunskap. Slutligen kan de olika uttryck som 

barngruppens behov signalerar till förskolläraren, bidra till att barnen indirekt ges ett 

inflytande. Således är barnen med och bestämmer över det innehåll som erbjuds i samlingen. 

7.1.3. Förskollärares lyhördhet 

Hur förskollärare förhåller sig till barngruppen framträder i resultatet som betydande. Således 

handlar det om att förskollärare behöver lyssna till, uppmuntra och känna in barngruppen för 

att skapa förtroende hos barnen. Det skapade förtroendet möjliggör även för att förskollärare 

ska utveckla barns kunskaper. Nedan synliggörs ett mönster som framträder för temat. 

Jag har ju planerat grejer och inser att det här kommer vi inte kunna göra för att gruppen jag 

har nu kan inte gå in på grejer om det här och då får vi göra något annat. Man får känna av 

lite men det är svårt. (2022, F1) 

Analys: 

I citatet ovan framträder det av förskollärarens utsaga att innehållet i en samling inte alltid 

faller ut som planerat, vilket enligt förskollärarens uppfattning beror på att barngruppen inte 

är redo att möta ett visst innehåll. Utifrån citatet, synliggörs det att förskolläraren förmedlar 

en egenskap av att vara lyhörd inför barngruppen. Således bidrar denna lyhördhet till att 

förskolläraren fattar olika beslut som baseras på barngruppens välmående, vilket bidrar till 

att barnen indirekt ges ett inflytande till samlingens innehåll. Ytterligare indikerar 

ovanstående resultat stå i relation till det som Vygotskij (1978, s. 85–88) benämner som den 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är ett verktyg som kan 

användas för att utmana och stötta en individ till att utveckla ett fördjupat lärande inom ett 

visst kunskapsområde. Ytterligare framhäver Vygotskij vikten av att läraren bemöter barnet 

utifrån den aktuella kunskapsnivån som barnet befinner sig inom för att ett lärande ska kunna 

ske. Utifrån citatet ovan och förskollärarens utsaga kan det utifrån resultatet tolkas som att 

förskolläraren planerat för ett innehåll i samlingen som ligger bortom barnens kunskapsnivå. 

Däremot framhävs det att förskolläraren är lyhörd inför barngruppen under samlingen. 
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Således bidrar det till att hen är medveten om att kunskapsnivån för innehållet i samlingen 

ligger på en för hög nivå i relation till vart barnen befinner sig i sin mognadsprocess.  

I nedanstående citat yttrar sig temat ytterligare och betonar vikten av att förskollärare är 

lyhörda. 

Du vet ju vilka som behöver träna på motoriken eller vilken kompis som behöver träna på 

att lyssna på sin kompis. Då uppmuntrar du det hela tiden och det är också bra på samlingen, 

barnen avbryter och pratar och då behöver man inte bli arg och höja rösten utan man kan 

säga Du, vad händer nu? När du pratar vill du att man lyssnar på dig och nu måste du träna 

på att lyssna när din kompis pratar. Det är därför som vi är där! Vi behöver förklara många 

gånger innan det sätter sig. (2022, F4) 

Analys: 

I citatet ovan beskriver förskolläraren att hen i sitt förhållningssätt gentemot barngruppen är 

uppmuntrande och inkännande inför det som barnen ger ett uttryck för. Ytterligare förmedlar 

förskolläraren att om en ny kunskap ska förstås av barngruppen så kan ett fenomen behöva 

förklaras av förskolläraren flera gånger. Förskolläraren signalerar därmed ett uttryck av att 

mediera i samspelet med barngruppen. Begreppet mediering är något Vygotskij (1978, s. 51 

och 54–55) lyfter, och begreppet innebär olika sätt att kommunicera på med sin omvärld. 

Således är begreppet ett kulturellt och socialt redskap. Det mänskliga minnet lyfter Vygotskij 

och betonar att människor använder symboler för att minnas, vilket påverkar människors 

relationer och hur de ändrar sitt beteende efter den rådande miljön. I relation till det 

ovannämnda citatet och Vygotskijs begrepp mediering, framträder det att F4 använder rösten 

och kroppsspråket som en mediering i samspelet med barngruppen. 

I citatet nedan ges exempel på hur tillit är en betydande aspekt i temat Förskollärares 

lyhördhet.  

Ibland så håller barnen själv i samlingen och då kan ett barn fråga så här, Fröken kan jag få 

hålla i samlingen idag och då säger jag att ja det kan du göra. Eller så säger jag, igår var det 

du som var fröken och idag måste det vara någon annans tur, men vems tur tror du att det 

kan vara? Kan det vara X tur? Man kan ju styra in dom fast att de får göra val. (2022, F4) 

Analys: 

I ovanstående resultat framträder det att tillit är en betydande faktor i förskollärarens 

ledarskap. Således bidrar tilliten mellan förskollärare och barn till en ökad möjlighet för att 

barnet ska kunna lära och utvecklas med stöd och uppmuntran av förskolläraren. Utifrån 

ovanstående citat synliggörs det relationella arbetet i förskolan som betydande faktorer för 

att barnen ska kunna utvecklas och nå ett lärande. Därför är det betydelsefullt att förskollärare 

besitter egenskaper i att vara lyhörda inför barngruppen eftersom det även kan synliggöra för 

förskolläraren vart barn befinner sig i sin egen utveckling. Ytterligare framträder det att 

tilliten mellan barn och förskollärare bidrar till en positiv förstärkning när förskolläraren ska 

utmana barn i deras mognadsprocesser, med stöd av den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij (1978, s. 85–88) lyfter fram att en individ kan utmanas i sin egen mognadsprocess 
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där en mer kunnig person visar eller förklarar hur en kunskap kan förstås. Å ena sidan tolkas 

det utifrån resultatet, att det är nödvändigt att förskollärarna besitter egenskapen i att vara 

lyhörd inför barngruppen men också inför varje individ inom barngruppen. Å andra sidan 

tolkas det utifrån resultatet att den kunskap som den lyhörda förskolläraren tillägnar sig om 

varje individ och barngruppen, leder till att förskolläraren får de redskap hen behöver, när 

den proximala utvecklingszonen tillämpas för att utveckla barnens kunskaper. Utifrån 

resultatet tolkas det därmed att det är betydelsefullt, att förskolläraren är medveten om vart 

barnen befinner sig i sin mognadsprocess. 

7.1.4. Gemenskap 

I resultatet framträder det av förskollärarnas utsagor att gemenskap är betydande när barn 

görs delaktiga i förskolan. Utifrån resultatet framträder det att samlingens avsikt många 

gånger handlar om att samla barnen, sjunga sånger och uppmärksamma vilka barn som är på 

plats under en dag i förskolan. Nedanstående citat visar på mönster som framträtt för temat 

Gemenskap. 

Vi börjar alltid med, på väggen så har vi veckodagarna och med TAKK, vi jobbar mycket 

med TAKK under våra samlingar. Där så går vi igenom vilken dag det är och så kollar vi, vi 

har bilder på alla kompisar. (2022, F6) 

Ja vi har ju en startsång, en samlingssång som vi sjunger, och när vi är i storgrupp då pratar 

vi om vilka som är borta och vilka som är här och så har vi kort också på barnen, i ena 

samlingen gör vi det. Pratar lite om väder och vind och vad det är för årstid och vad det är 

för dag och så. (2022, F7) 

Analys: 

I citaten ovan uttrycker förskollärarna att det finns olika sätt att bilda gemenskaper i 

förskolan. F6 uttrycker att hen arbetar med verktygen TAKK (Tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation) och bilder i samspelet med barngruppen. F7 uttrycker i sin 

tur att hen i samspelet med barngruppen sjunger en samlingssång och samtalar med 

barngruppen i samlingen om vilka som är på plats under en dag på förskolan. I citatet 

synliggörs det att F6 använder verktyget TAKK som ett kommunikativt verktyg för att bilda 

ett gemensamt språk på avdelningen. Ytterligare kan det gemensamma språket tolkas bidra 

till att möjliggöra för att en delaktighet ska äga rum, både i samlingen och på avdelningen 

generellt. F6 ger även ett uttryck för att sjunga sånger och samtala tillsammans med 

barngruppen. Detta kan utifrån resultatet tolkas bidra till att skapa en gemenskap inom 

gruppen och denna gemenskap möjliggör ett deltagande i samlingen. Vygotskij (1978, s. 57) 

lyfter att utveckling och lärande sker i två faser. Den första fasen handlar om att 

kommunicera i samspel med andra, i kulturella och sociala sammanhang. Den andra fasen 

består av att en individ behöver kunna kommunicera med sig själv för att utveckla sin 

kognitiva förmåga. Således befinner sig barngruppen och förskollärarna inom den första 

fasen i relation till deras lärande och utveckling. I de gemensamma samtal som sker på 

förskolan och i samlingen framträder det att barngruppen tillsammans med förskollärarna 

skapar förutsättningar för att utveckla en grundförståelse kring något. Därför bidrar denna 
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grundförståelse till att individerna, det vill säga både barn och pedagoger, kan gå vidare till 

den andra fasen som handlar om att en individ behöver kommunicera med sig själv för att 

utveckla sin kognitiva förmåga. 

7.1.5. Tid, en faktor som innebär begränsningar för förskollärare 

Temat har framträtt genom förskollärares upplevelser av att tiden är en betydelsefull aspekt 

i förskolan. I citaten nedan framträder det att tid i barngruppen är något som minskat för 

förskollärarna, vilket bidragit till att förskollärarna är mindre närvarande tillsammans med 

barnen. Således bidrar det till att förskollärares möjlighet att erbjuda barn det som barnen 

visar intresse för minskar. I nedanstående citat synliggörs det mönster som står i relation till 

temat. 

Förr hade man mer tid att fånga upp barnen i intressegrupper där man hade mer tid 

att fånga upp barnens intressen mera. Så det saknar jag lite [...] Ja, jag tycker man 

tappar lite av det där som barnen brinner för och är roligt, det är svårt att även om 

man försöker tillmötesgå, vilket vi gör också, men man kunde göra mer av det som 

barnen brann för, byggnation och pyssel och så som dem [...] Man har inte så 

mycket tid, man skulle vilja ha mer tid. (2022, F7) 

Analys: 

I ovanstående citat framträder det av förskollärarens utsaga att tiden för att möta och 

uppmärksamma alla barn i barngruppen har minskat. Avsaknaden av tid kan utifrån citatet 

tolkas bidra till en begränsning för förskolläraren i samspelet med barngruppen. Samspelet 

mellan förskolläraren och barngruppen är betydande när den proximala utvecklingszonen 

tillämpas (Vygotskij, 1978, s. 85–88). Eftersom det i citatet framträder av förskollärarens 

utsaga, att det finns en avsaknad av tid, kan det i resultatet tolkas att förskolläraren hämmas 

i att använda den proximala utvecklingszonen för att utveckla barns kunnande. Således kan 

en avsaknad av tid medföra att förskolläraren inte hinner lära känna sin barngrupp och att 

detta kan bidra till att barns inflytande och delaktighet i förskolan hämmas. 

I nedanstående citat framträder ytterligare ett mönster för temat. 

För det kan jag känna att man alltid har en telefon eller Ipad, att man ska dokumentera för att 

man ska blogga och så. Det är klart att man kan ta hjälp av en kollega och kanske ta några 

bilder, men det är svårt också, om jag samtidigt ska ha den gruppen och dokumentera, man 

vill ju ofta vara två. Man är tre på den här gruppen av 16 barn. (2022, F3) 

Analys: 

Det framträder i citatet att dokumentationskravet i förskolan bidrar till att förskollärare 

hämmas i att ta del av det som barnen intresserar sig för just nu, vilket leder till att 

förskolläraren missar tillfällen att följa och vara medforskande i barns upptäckter. Utifrån 

ovanstående citat framträder det att förskollärares ökade ansvar i verksamheten bidragit till 

att förskollärares tid tillsammans med barngruppen minskat. Eftersom det i resultatet 

framträder att det finns en avsaknad av tid, kan det i studien tolkas att förskollärare å ena 
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sidan hämmas i att använda den proximala utvecklingszonen för att utveckla barns kunnande. 

Å andra sidan är Ipaden ett medierande redskap vilket Vygotskij (1978, s. 51) beskriver 

utifrån det mänskliga minnet och att människor använder symboler för att minnas. Således 

påverkar människor sina relationer och ändrar sitt beteende efter den rådande miljön. Ipaden 

kan tolkas som ett medierande redskap tillsammans med dokumentationen och således bidra 

med betydelsefull information för förskolläraren, när hen planerar för framtida aktiviteter. 

7.1.6. Sammanfattande analys av delstudie 1 

I relation till frågeställningen “Hur uppfattar förskollärare begreppen inflytande och 

delaktighet i samlingen? framträder det i delstudie ett fem teman, vilka benämns Medvetna 

val, Samlingens innehåll, Förskollärares lyhördhet, Gemenskap och Tid, en faktor som 

innebär begränsningar för förskollärare.  

 

I resultatet av delstudie ett framträder det av förskollärares uppfattningar att det är 

betydelsefullt att vara medveten om att förskollärares förhållningssätt leder till medvetna val 

i samlingen. Således tolkas det av förskollärarnas uttryck att förhållningssättet präglas av att 

vara intresserad, lyhörd och skicklig i samspelet med barngruppen. Detta samspel och 

medvetenheten kring den egna yrkesrollens förhållningssätt bidrar till att barngruppen ges 

inflytande i samlingen. I temat, Samlingens innehåll, synliggörs det i resultatet av 

förskollärarnas utsagor att förskolans pågående temaarbete bidrar till att barns inflytande av 

innehållet minskar. Ytterligare kan innehållet i samlingen präglas av vilken pedagog som 

leder samlingen. Således påverkar pedagogens erfarenhet vilket innehåll som lyfts fram i 

samlingen.  

 

Temat Förskollärares lyhördhet är något som framträder i förskollärarnas utsagor. Utsagorna 

ger uttryck av uppfattningar, att olika beslut som förskollärare fattar, grundar sig i barns 

välmående. Tillit är även en betydande aspekt som förskollärare uttrycker och hänger 

samman med barns utveckling och lärande. Att vara lyhörd inför sin egen planering av 

innehållet till samlingen, är ytterligare något som förskollärarna ger uttryck för. I resultatet 

framträder det i förskollärarnas utsagor att gemenskap är något som pedagogerna aktivt 

arbetar med i förskolan. Förskollärarna ger uttryck för att gemenskap handlar om att tillhöra 

ett sammanhang vilken leder till att barn kan möjliggöras delaktighet, i samlingen. I 

resultatet framträder även förskollärares olika arbetssätt för att skapa en känsla av 

gemenskap i gruppen. Slutligen framträder det sista temat Tid, en faktor som innebär 

begränsningar för förskollärare. I temat framträder det att förskollärare upplever att det finns 

arbetsuppgifter i relation till yrkesrollen, vilka gör anspråk på den tid som förskollärarna har 

tillsammans med barngruppen. 

7.2. Delstudie 2 

I följande del presenteras den andra delstudiens resultat. Utifrån informanternas svar på 

frågeställningarna framträdde det tre teman genom kodningen av data. Temana är 
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“Erbjudanden möjliggör eller begränsar handlingsutrymmet”, “Aktiva barn” och 

“Förskollärares olika arbetssätt och förhållningssätt”.  

 

7.2.1. Erbjudanden möjliggör eller begränsar handlingsutrymmet 

Ovanstående tema tar sig till uttryck genom det som framträder i förskollärarnas utsagor. 

Detta genom förskollärarnas beskrivningar av hur de uppfattar att materialet som erbjuds i 

förskolan möjliggör eller förhindrar barns handlingsutrymme. Det mönster som har framträtt 

synliggörs genom citaten nedan. 

 […] man får ju vara lite nyfiken och fråga vad tyckte du var roligt på samlingen och lite på 

tu man hand, för att plocka fram, för det ska ju vara roligt och lustfyllt att ha samling. (2022, 

F7) 

En del av våra återkommande material i samlingen handlar om djur då vi sjungit om det i 

samlingen och då kan barnen ha hämtat grisar från vår djurhörna och då vet vi, okej du vill 

sjunga om djur. (2022, F8) 

Det kan ju visa sig genom att om barnen tar fram någonting, speciellt med de små som inte 

har verbalt språk och då måste vi gå väldigt mycket på det vi ser och det som barnen visar 

oss. Så om barnen kommer till mig med något material så vill ju jag bemöta det och jag 

ändrar riktning på samlingen utifrån det materialet som barnen tagit fram. Det är klart att det 

styr ganska mycket och det blir ju oftast något annat än jag tänkt från början vilket också blir 

roligare för då känner man att barnen är intresserade och vi vill ju att de ska ha inflytande. 

(2022, F8) 

Analys:  

 

Både F7 och F8 beskriver vikten av att barnens intressen tas tillvara i valet av innehåll och 

material i samlingen vilket kan tolkas visa på en lyhördhet inför det barnen vill. Båda 

informanterna lyfter även fram att samlingen ska vara något som är lustfyllt för barnen. Det 

som framträder i resultatet genom F7 och F8 beskrivningar kan tolkas som att barns 

handlingsutrymme möjliggörs. Därför tolkas att förskollärarna intar ett lyhört 

förhållningssätt där barns intressen tas tillvara vid val av innehåll i samlingen och att de får 

möjlighet att hämta material till samlingen. Detta kan kopplas samman med Vygotskijs 

(1978, s. 85–88) begrepp den proximala utvecklingszonen som innebär att nå nästa 

kunskapsnivå genom att en person som besitter mer kunskap hjälper barnet att komma vidare 

i sin mognadsprocess. Utifrån F7 och F8 utsagor tolkas därför att förskollärarna stöttar 

barnen i att få möjlighet att nå nästa kunskapsnivå genom att vara lyhörda inför det barnen 

intresserar sig för. Således kan förskollärarna uppmärksammas på var i utvecklingen barnen 

befinner sig och på så sätt använda sig av den proximala utvecklingszonen för att utmana 

barnen ytterligare i deras mognadsprocess. 

  

Temat tydliggörs även genom nedanstående citat där förskollärare beskriver materialets 

tillgänglighet och placering i förskolans miljö, vilket har skapat ett mönster. 
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Sen kan ju vi påverka barns intressen och det måste man också vara medveten om att det är 

så, för att pratar vi mycket om något och jag tänker på musik till exempel, ja jag sjunger men 

jag spelar ju inte något instrument. Nej så jag menar det kommer ju barnen aldrig få göra 

med mig och det påverkar ju de också då. Men så jag påverkar ju deras delaktighet och 

inflytande också på det här sättet. (2022, F1) 

Men materialet ligger ju ganska högt upp på hyllan, så de ser ju inte allt som finns, vissa 

grejer har vi ju i burkar […] Så de har ju inte tillgång till att se allting som finns. (2022, F2) 

  

 […] för våra barn är det ju vi som har dukat upp, så helt fritt att välja det är det ju inte riktigt. 

(2022, F3) 

  

Analys: 

 

Det F1 förmedlar visar i resultatet att det förskollärare erbjuder barnen påverkar barns val 

vilket även påverkar barns delaktighet och inflytande. F2 beskriver att materialet finns 

placerat inne på avdelningen men att det inte finns tillgängligt, vilket kan tolkas innebära att 

det blir svårare för barnen att göra aktiva val. Ytterligare beskriver F3 att det inte är fritt för 

barnen att välja material till samlingen då det är pedagogerna som tar fram materialet och 

erbjuder barnen det. Utifrån det F1, F2 och F3 beskriver sker en tolkning av att barns 

handlingsutrymme begränsas vilket kan kopplas samman med Vygotskijs (1978, s. 85–88) 

begrepp den proximala utvecklingszonen. Utifrån förskollärarnas utsagor har barnen inte 

tillgång till materialet vilket kan tolkas som att det reducerar barns möjlighet att göra aktiva 

val. Detta kan även tolkas hämma förskollärarnas samspel med barnen och hindrar 

förskollärarna i att utmana barnen vidare i deras mognadsprocess. 

 

7.2.2. Aktiva barn 

Temat tar sig i uttryck genom det som framträder i förskollärares uppfattningar om barns 

handlingsutrymme i relation till det material som finns. Detta visas genom att förskollärare 

beskriver barns handlingsutrymme utefter hur aktivt barnen deltar i samlingen eller ej. 

Nedanstående citat visar på det mönster som har framträtt. 

 

De får stoppa ner handen i och ta fram någonting så sjunger man om det eller så pratar om 

vad det är för något. Att de får vara med och hjälpa till att sätta upp bilder på flanotavlan. Vi 

har även en liten låda som de får knacka på där det finns bilder och så sjunger vi, så ofta 

konkreta material. (2022, F3) 

  

Analys: 

 

Det som framträder utifrån F3 utsaga är att barnen får vara delaktiga i samlingen genom att 

de får plocka upp material ur en påse, sätta upp bilder och knacka på en låda. Utifrån det F3 

beskriver om användningen av materialet i samlingen kan det tolkas att barnen är delaktiga 

och får ett handlingsutrymme. Detta eftersom de aktivt deltar genom att använda sig av det 

material som finns tillgängligt. Ytterligare sker det en tolkning av att det F3 beskriver, vilket 

går i linje med begreppet mediering som beskrivs av Vygotskij (1978, s. 54–55) som betonar 
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att begreppet innebär varierande sätt att kommunicera med sin omgivande värld på. Detta 

eftersom det är ett socialt och kulturellt redskap. Säljö (2000, s. 82) beskriver mediering 

genom att framhäva redskap så som artefakter och teknik, vilka fungerar som verktyg när ny 

kunskap ska förmedlas. Därför kan detta tolkas som att barnen får tillgång till och aktivt 

samspelar med materialet vilket även kan tolkas bidra till att barns handlingsutrymme 

möjliggörs. 

  

Temat synliggörs även genom förskollärarens beskrivning av ett sätt att göra barnen aktiva 

i samlingen. Detta genom användandet av bokpåsen vilket är ett återkommande material som 

många av förskollärarna som deltog i studien använder sig av. Nedanstående två citat 

symboliserar det mönster som har framträtt. 

  

Men många blir ju väldigt stolta och håller boken i famnen och bara “det är min bok”. Även 

de här små när de får se sina! Det var en av ettåringarna som hade med sig knacka på boken 

igår, och hen sken upp när hen fick upp den där ur påsen. Hen satt som fastklistrad och 

knackade och hen är en av dem som brukar vara ganska svåra att fånga, och hen kan ju inte 

uttrycka sig verbalt men ändå att det blev ett indirekt val för det barnet. Det märktes verkligen 

att det var en favorit. (2022, F2) 

  

Bokpåsen hade vi också, den får de ju redovisa och veckans bok. Bokstavspåsen var rolig 

för då vågade dom och föräldrarna hjälpte till att lägga i saker. (2022, F4) 

  

Analys: 

 

Det som F2 och F4 beskriver är att bokpåsen är något som återkommande används i 

samlingen vilket tolkas bidra till att barnen möjliggörs att vara aktiva. Det F2 beskriver 

tolkas som att kroppsspråket signalerar att barnet upplever samlingen som betydelsefull då 

förskolläraren fångar barnets intresse genom den bok som tagits med hemifrån. Ytterligare 

beskriver F4 att vårdnadshavarna inkluderas i valet av innehåll i samlingen eftersom de 

hjälpte till att lägga ner saker i bokstavspåsen. Detta visar att barnen även är aktiva i 

samspelet med vårdnadshavarna som blir delaktiga i barnens vardag i förskolan. Utifrån det 

F2 beskriver tolkas det att förskolläraren uppfattar att barnet är delaktigt genom att barnet är 

aktivt. Barnet använder kroppsspråket för att förmedla en glädje i att visa upp sin bok på 

samlingen. Detta går i linje med begreppet mediering som Säljö (2000, s. 82) lyfter och 

betonar språket som det mest värdefulla redskapet, där människor får möjlighet att mötas 

och samspela i olika sammanhang. Således tolkas artefakterna som finns tillgängliga i 

samlingen, alltså det material och språkandet, fungera som verktyg för barnen då ny kunskap 

ska förmedlas. Verktygen tolkas därför bidra till ett ökat handlingsutrymme för barnen. 

  

Temat utmärker sig även genom att förskollärarna beskriver barns möjlighet att välja 

material till samlingen och hur barnen förväntas vara aktiva i samlingen. Nedanstående två 

citat symboliserar detta mönster. 

  

Barnen kunde självklart välja material till samlingen. Vi hade massor med flano för då kunde 

ju barnen vara med och röra sig. De har ju så svårt att sitta still. (2022, F4) 
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Ofta när vi ställer en fråga till barnen så har dom lärt sig att inte ropa rakt ut. De håller upp 

handen, Vi pratar jättemycket med barnen om det, alla ska ha fått tänka på svaret och det är 

viktigt. (2022, F4) 

  

Analys: 

  

I citaten ovan beskriver F4 att barnen har möjlighet att välja material till samlingen. Genom 

att förklara att barn har svårt att sitta still tolkas förskollärarens utsaga att barns 

handlingsutrymme möjliggörs då de får vara med att göra aktiva val. Ytterligare beskriver 

F4 att barnen har lärt sig att inte ropa rakt ut på samlingen då det möjliggör för att låta alla 

barn att tänka ut svaret, vilket förskolläraren menar är det viktigaste. Detta tolkas som att 

även de barn som inte ropar rakt ut får möjlighet till ett handlingsutrymme då det kan ta 

längre tid för vissa barn att tänka färdigt. Detta tolkas gå i linje med Vygotskijs (1978, s. 54–

55) begrepp mediering som innebär olika sätt att kommunicera med sin omvärld. 

Därigenom, tolkas det utifrån resultatet att det krävs att barn är aktiva genom det verbala 

språket, kroppsspråket, alternativt att barnen är aktiva i samspelet med materialet och 

pedagoger, för att barnen ska ges ett handlingsutrymme i samlingen. Således tolkas resultatet 

visa på att barn som inte är aktiva eller är tillbakadragna inte synliggörs på samma sätt, och 

att de barnen inte har ett likvärdigt handlingsutrymme. 

 

7.2.3. Förskollärares olika arbetssätt 

Ovanstående tema Förskollärares olika arbetssätt framträder genom att det tar sig i uttryck i 

de olika arbetssätt förskollärare beskriver utifrån samlingen och dess omgivande miljö. De 

olika arbetssätten visar sig genom att förskollärare ser på samlingen på olika sätt. Således 

uppfattar förskollärare samlingen som en rutin, ett tillfälle där barns behov tas tillvara eller 

att samlingen är en stund där barn och pedagoger samlas i en gemenskap. Nedanstående två 

citat visar på det mönster som har framträtt utifrån förskollärarnas utsagor om samlingen 

som en rutinsituation. 

En av oss pedagoger går ju som sagt och dukar och ställer fram maten medan vi andra har 

samling och då brukar vi alltid göra så att pedagogen som är och dukar kommer och knackar 

på dörren och berättar för barnen och oss vad det är för mat och sen kör vi liksom 

avslutningssången tillsammans och det funkar väldigt bra för att då blir det då brukar vi göra 

så att vi går ut och så brukar vi säga nu smyger vi ut till maten. (2022, F6) 

Samlingen har ju alltid varit en stark rutin i förskolan speciellt under mina första verksamma 

år. (2022, F8) 

Analys: 

 

Det som framträder ur ovanstående två citat är att F6 och F8 beskriver samlingen som en 

rutinsituation och att samlingen alltid har varit en stark rutin. F6 förmedlar även att 

samlingen sker medan en pedagog dukar vilket kan tolkas som att samlingen fungerar som 

ett sätt att samla barnen på ett och samma ställe så att en pedagog får utrymme att duka. 
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Därför tolkas det att samlingen upplevs och fungerar som en rutinsituation där arbetssättet 

styr vad avsikten med samlingen är. Vygotskijs (1978, s. 51 och 54–55) begrepp mediering 

är ett socialt och kulturellt redskap som medför olika sätt att kommunicera med sin omvärld. 

Vygotskij lyfter att människor använder symboler för att minnas och att det mänskliga 

minnet påverkar relationer människor emellan då minnet bidrar till att människor ändrar sitt 

beteende efter den rådande miljön. Därför tolkas resultatet av F6 och F8 visar även att 

samlingen som rutin kan stå i relation till begreppet mediering, eftersom samlingen kan ses 

som ett kulturellt redskap och att platsen för samlingen används som en medierande symbol 

för barnen. Därför att samlingen upprepas dagligen, vilket kan tolkas bidra till att barnen 

anpassar sig till den rådande miljön. I relation till barns handlingsutrymme tolkas därför 

samlingen som en rutin som skulle kunna hindra eller bidra till barns handlingsutrymme. Å 

ena sidan tolkas det som att barn tar del av en rutin, där de blir trygga och kan delta i den 

rådande miljön som skapas av förskollärare. Å andra sidan tolkas det som att samlingen 

endast ska utgöra en rutin eller en övergång till nästa aktivitet, som är lunchen. Detta skulle 

kunna medföra att barns handlingsutrymme begränsas, eftersom uppbyggnaden av 

samlingen och dess omgivande miljö endast avser att fylla en funktion. 

  

Temat visar sig även genom mönster som synliggörs i nedanstående tre citat där 

informanterna beskriver hur samlingens omgivande miljö utformas utifrån barnens behov. 

  

Den här tiden innan lunch kan de ju vara väldigt trötta och så och oftast just innehållet på 

den kan ju vara lite spontan eller mer fri eller vad ska jag säga, just för att det är den stunden 

på dagen. (2022, F3) 

Vi har ju alltid på samma ställe just för att vi har en väldigt liten miljö, nej men att vi har ju 

liksom ett en ett samlingsrum där man kan stänga dörren. Utanför det så har vi vår miljö och 

på avdelningen så har vi ett av våra matbord. […] när jag började så tog vi upp det här med 

att ha samlingen på en plats och jag sa men kan vi inte flytta ut samlingen men då kan det ju 

bli att det blir ett störningsmoment när man ska duka. (2022, F6) 

Små barn kan inte sitta och lyssna hur länge som helst. Och de kan inte hålla fokus hur länge 

som helst. Man kanske inte bara kan sitta och sjunga, man kanske måste ställa sig upp och 

göra en rörelsesång. För att barn är rörliga och behöver upp och ner och sätta sig och så. 

(2022, F7) 

Analys: 

 

Utifrån F3, F6 och F7 är tidpunkten för samlingen ett sätt att se till barnens behov eftersom 

det oftast är en stund på dagen som barnen är trötta. Resultatet kan tolkas som att 

barngruppens behov styr vad samlingen innehåller och hur den är utformad. F3 och F7 

beskriver små barn utifrån, vad som kan tolkas som en generell bild av att små barn inte vill 

sitta still. Ytterligare framträder det i F6 beskrivning att samlingens omgivande miljö är lugn 

genom att hen beskriver att dörren till samlingsrummet går att stänga, vilket hindrar ljud att 

komma in från rummet utanför, där en pedagog förbereder inför lunchen. Tidpunkten för när 

samlingen sker tolkas stå i relation till barnens behov då förskollärare uttrycker att barnen 

ofta är trötta och behöver få möjlighet att varva ner innan lunch. 
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Samlingen är utformad i liknande miljöer i övergripande alla informanternas utsagor, vilket 

därför tolkas avse att skapa en lugn och avskild miljö för barnen. Således får barnen en 

möjlighet att uttrycka sig och samtala med andra. Detta tolkas utifrån resultatet som ett 

arbetssätt där förskollärarna utgår från barnens behov i skapandet av den omgivande miljön 

till samlingen, vilket kan leda till att barnen får möjlighet till ett handlingsutrymme. 

Ovanstående resultat tolkas gå i linje med Vygotskijs (1978, s. 85–88) begrepp, den 

proximala utvecklingszonen, som innebär att en mognadsprocess kan ske när barn utmanas 

i sitt lärande. Därför tolkas förskollärarnas utsagor som att barnen är i behov av att få tillgång 

till en lugn miljö och komma ner i varv den tiden på dagen. Detta tolkas därför som att 

förskollärarna vill tillgodose barnens behov, för att barnen ska kunna utmanas i sin 

proximala utvecklingszon och därmed möjliggöra för att en utveckling och ett lärande ska 

kunna ske. 

 

Ytterligare visar sig temat i det mönster som framträder, genom informanternas utsagor att 

samlingen är ett sätt att samlas, vilket synliggörs genom nedanstående citat. 

Så länge vi har känt att vi kan fånga dem och bibehålla deras intressen under samlingen så 

har vi känt att vi kör med det för det är en bra tidpunkt och ett bra sätt att bara få ner barnen 

i att samlas i samma grej. (2022 F2) 

Vi har också haft samling för att det är bra att samlas. Att man samlas innan lunchen för att 

samla alla som kanske är lite trötta innan man går i väg till lunch men också att man hade ett 

syfte med samlingen. (2022, F8) 

Analys: 

 

Det som F2 beskriver tolkas som att förskolläraren ser samlingen som ett tillfälle att samlas. 

Däremot lyfter förskolläraren att detta endast är möjligt om barnens intressen bibehålls. Det 

mönster som framträder tolkas som att förskollärare uppfattar samlingen som en stund att 

samlas i en gemenskap. Detta tolkas således som ett arbetssätt där förskolläraren kan utgå 

ifrån barnens intressen för att samlas i en gemenskap, vilket tolkas som en miljö där barnens 

intressen tas tillvara och barns handlingsutrymme möjliggörs. Även F8 beskriver att 

samlingen är ett bra tillfälle att samlas, men F8 lyfter också fram att det finns ett syfte med 

samlingen där barnen ska få ta del av ett innehåll. Förskollärarnas utsagor tolkas som ett 

arbetssätt där avsikten med samlingen är att samla ihop barnen. Vygotskij (1978, s. 57) lyfter 

att lärande och utveckling utgår från två faser. Den första fasen lyfter Vygotskij och betonar 

att den innebär att kommunicera i samspel med andra i sammanhang som är sociala och 

kulturella. Detta för att i den andra fasen ha förmågan att kommunicera med sig själv vilket 

leder till en utveckling inom den kognitiva förmågan. Enligt förskollärarnas utsagor tolkas 

det att samlingen fungerar som en social och kulturell mötesplats. Således blir samlingen en 

plats där barnen får möjlighet att kommunicera med andra som leder barnen till att även 

kunna utveckla kommunikationen med sig själv, vilket bidrar till att barnen även utvecklar 

sin kognitiva förmåga. Således tolkas resultatet som att samlingens omgivande miljö bidrar 

till barns handlingsutrymme. Därför att samlingen möjliggör för barn att utvecklas och lära 
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sig när de får tillgång att ta del av en social och kulturell mötesplats där de kan utbyta tankar 

och idéer i samspel med andra.  

Ytterligare tolkas även förskollärares upplevelser av att samlingen ger ett sammanhang för 

barnen där de får möjlighet att delta i en gemenskap. Detta tillsammans med de andra barnen 

i gruppen vilket tolkas bidra till barns handlingsutrymme. Detta tolkas stå i relation till den 

proximala utvecklingszonen som Vygotskij (1978, s. 85–88) beskriver, genom att barn kan 

nå en utveckling i samspel med andra personer i sin omgivning som är mer kunniga inom ett 

ämne. Därför tolkas resultatet av förskollärarnas utsagor som att förskollärarna beskriver det 

samspel som barnen får tillgång till genom att samlas i en gemenskap och utbyta kunskap. 

Således kan ett utbyte av kunskap ske mellan barn och förskollärare men även mellan barn 

och barn. Detta därför att några av barnen besitter mer kunskap än andra yngre barn vilket 

kan tolkas leda till att barn kan tillägna sig ny kunskap och därmed utvecklas i sin 

individuella mognadsprocess.  

7.2.4. Sammanfattande analys av delstudie 2 

I denna del sammanfattas analysen av delstudie två. I relation till frågeställningen “Hur 

uppfattar förskollärare miljöns betydelse för barns handlingsutrymme” framträder det tre 

teman som är “Erbjudanden möjliggör eller begränsar handlingsutrymmet”, “Aktiva barn” 

och “förskollärares olika arbetssätt”.  

 

Det som framträder i analysens första tema “Erbjudanden möjliggör eller begränsar 

handlingsutrymmet” står i relation till det material som barn har tillgång till i samlingen. 

Temat sammanfattas och tolkas av att förskollärare upplever att barn har ett 

handlingsutrymme när barns intressen tas tillvara, vilket leder till en samling som är 

lustfylld. Det framträder även i analysen att det material förskollärare erbjuder påverkar 

barns val, vilket i sin tur påverkar barns delaktighet och inflytande. Det som framträder i 

analysens andra tema “Aktiva barn” står i relation till material som används i samlingen och 

temat tolkas som att förskollärare uppfattar att barn ges ett handlingsutrymme när barn är 

aktiva i samlingen. Detta genom förskollärares uppfattningar av om barnen använder sig av 

det material som finns att tillgå i samlingen. Ytterligare framträder det att både det icke 

verbala och det verbala språket är en del av att vara aktiva i samlingen.  

 

Det som framträder i analysens tredje tema “förskollärares olika arbetssätt” står i relation till 

hur samlingen är uppbyggd och den omgivande miljö som samlingen hålls i. Temat kan 

sammanfattas och tolkas som att förskollärare uppfattar att samlingen styrs av förskollärares 

olika arbetssätt. Således uppfattar förskollärare att samlingen är en situation som skapas 

utifrån det synsätt förskollärare har på samlingen, vilket skapar enskilda arbetssätt. 

Samlingen tolkas därför ses som en rutin, en stund där barns behov tas tillvara alternativt att 

samlingen är ett sätt att samlas i en gemenskap. Därmed tolkas samlingens omgivande miljö 

byggas upp utifrån dessa olika arbetssätt. Slutligen visar analysen på att barns 

handlingsutrymme möjliggörs eller begränsas beroende på förskollärares olika arbetssätt. 
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8. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras och redogörs analyserna för de båda delstudierna i relation till 

varandra, vilka därigenom avser att uppfylla syftet med studien och dess tillhörande 

frågeställningar. I detta kapitel sammanflätas de båda delstudierna i en sammanfattning 

vilken skrivs fram i relation till studiens teoretiska perspektiv, bakgrund och tidigare 

forskning. Syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar om barns 

handlingsutrymme i samlingen och syftet med studien står i relation till förskolans kontext. 

För att svara på syftet med studien har två frågeställningar legat till grund, dessa är “Hur 

uppfattar förskollärare begreppen inflytande och delaktighet i samlingen? och “Hur är 

förskollärares uppfattning om miljöns betydelse för barns handlingsutrymme i samlingen”. 

Den första delstudien fokuserar på hur förskollärare uppfattar barns inflytande och 

delaktighet i samlingen och den andra delstudien fokuserar på hur förskollärare uppfattar 

miljöns betydelse för barns handlingsutrymme i samlingen. I de båda delstudierna har 

samtliga åtta kvalitativa intervjuers data legat till grund.   

8.1. Sammanfattning av de båda delstudierna 

I resultatet av de båda delstudierna framträder det att förskollärare ger uttryck för att deras 

olika erbjudanden, förhållningssätt och arbetssätt påverkar barns handlingsutrymme i 

samlingen. Arbetssätten påverkas av förskolornas pågående temaarbete, pedagogers egna 

erfarenheter av samlingen, förskolans rutiner, barns olika behov men även av den egna 

yrkesrollens arbetsuppgifter och ansvar. Detta går i linje med att barnen å ena sidan utmanas 

i sin proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1978, s 85 - 88) genom förskollärares olika 

erbjudanden, arbetssätt och förhållningssätt. Att barnen når sin proximala utvecklingszon 

tolkas därför bero på om förskollärare är lyhörda inför barnens intressen, erbjuder barnen 

olika slags material och utformar samlingen på ett utmanande sätt. Å andra sidan framträder 

det i båda delstudierna att barnen hämmas i att nå sin proximala utvecklingszon genom att 

förskollärare inte alltid gör material tillgängligt för barnen, vilket hämmar samspelet barn 

och förskollärare och barn och barn emellan.  

 

Därmed tolkas det utifrån studiens resultat vara betydande, när miljön och innehållet i 

samlingen utformas, därför att det påverkar vilket innehåll som erbjuds och vilket material 

barnen får tillgång till. Detta går i linje med mediering (Vygotskij, 1978, s. 51 och 54 - 55; 

Säljö 2000, s. 82) och framträder i resultatet av de båda delstudierna genom att barngruppen 

samspelar med varandra, förskolläraren och med materialet i samlingen. Här tolkas det ske 

en mediering genom artefakterna men också via det kulturella redskapet, språket. Att barn 

är aktiva i samlingen är något som delstudie 2 lyfter. Å ena sidan visar analysen på att barn 

medierar i förhållande till att barn är aktiva vilket sker genom att barnen i samlingen får 

samspela tillsammans med materialet och andra barn. Å andra sidan tolkas det att en 

mediering uteblir när barn inte deltar eller förmedlar ett aktivt deltagande i samlingen.  
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Slutligen är gemenskap något som framträder i de båda delstudiernas resultat och tolkas 

utifrån studien vara något som skapas när individer samspelar med varandra. Samspelet är 

enligt Vygotskij (1978, s. 57) något som sker i två faser, där individen först samspelar och 

kommunicerar i kulturella och sociala sammanhang, för att i den andra fasen utveckla en 

förmåga att kommunicera med sig själv. Samlingen bidrar således till att möjliggöra för en 

mötesplats där gemenskaper äger rum. Därmed tolkas barnen och pedagogerna befinna sig i 

den första fasen av ett kulturellt och socialt sammanhang vilket bidrar till en möjlighet att 

utveckla förmågan att kommunicera med sig själv. 

 

I kapitlet Bakgrund skrivs förskolans värdegrundsuppdrag (Lpfö18, s. 5) fram, med avsikt 

att förmedla förskolans arbete i att rusta barn mot att bli demokratiska samhällsmedborgare. 

Utifrån de båda delstudiernas resultat synliggörs det att förskollärare upplever att samlingen 

är en återkommande rutinsituation vilken å ena sidan bidrar till att barn möjliggörs 

handlingsutrymme men å andra sidan hämmar barns handlingsutrymme. Tiden framträder 

ytterligare som en aspekt vilken påverkar barns handlingsutrymme i samlingen. I resultatet 

framgår det av förskollärarnas utsagor att de upplever en otillgänglighet till barngruppen och 

att detta beror på en avsaknad av tid. Således medför detta att barn begränsas i 

handlingsutrymmet. Att barn begränsas i handlingsutrymmet i förskolan medför att 

inflytande och delaktighet uteblir vilket också kan tolkas i förhållande till att förskolan 

hämmas i sitt demokratiska samhällsuppdrag. Förskolans demokratiska samhällsuppdrag 

synliggörs i Skolverkets (2013, s. 5 och 8) framskrivning om att alla som arbetar i förskolan, 

bär ett ansvar att implementera ett värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetets avsikt är att rusta 

barnen med egenskaper och förmågor som är betydelsefulla för en framtida 

samhällsmedlem.  

 

Arnér och Sollerman (2018, s. 39) betonar att pedagogers olika synsätt på barn påverkar 

bemötandet barn får i förskolan. Därigenom lyfter Arnér och Sollerman att pedagoger å ena 

sidan kan utgå från ett barnperspektiv, där en förutbestämd uppfattning om barnet ligger till 

grund för vilket bemötande barnet får. Å andra sidan lyfter Arnér och Sollerman att 

pedagoger kan utgå från ett barns perspektiv, där barnets egna upplevda erfarenheter och 

känslor ligger till grund för hur barnet bemöts av pedagogerna i förskolan. I resultatet av den 

här studiens båda delstudier uttrycker förskollärare att erbjudanden, förhållningssätt och 

arbetssätt kan möjliggöra för barns handlingsutrymme i samlingen vilket även går i linje med 

Arnér och Sollermans olika synsätt på barn. 

 

I relation till tidigare forskning lyfter Jonsdottir (2007, s. 160–161 och 163–164) att 

förskolemiljön är en betydande del i att forma och fostra en framtida demokratisk 

samhällsmedlem. Ytterligare är avsikten med Jonsdottirs avhandling att få fram 

diskussionsunderlag kring den sociala miljöns betydelse i förskolan. Jonsdottir lyfter 

därigenom att det skapas möjligheter för alla barn att tillägna sig goda relationer med andra 

barn och att den sociala miljön är något som både barn och pedagoger i förskolan skapar 

tillsammans. I relation till det Jonsdottir lyfter, visar resultatet av de båda delstudierna utifrån 

förskollärarnas utsagor att gemenskap är något som förskollärare aktivt arbetar med i 

samlingen genom att tillsammans med barngruppen skapa ett gemensamt språk. 
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Ginner Hau, Selenius och Björck Åkesson (2020, s. 973 och 979 - 980 och 987–988) lyfter 

i deras studie begreppet inkludering. I studien lyfts att samlingen kan utgöra en arena för 

inkludering och resultatet lyfter att förskollärares engagemang är betydelsefullt, därför att 

förskollärare behöver agera som förebilder och aktivt delta i samlingen. På så sätt bidrar 

förskollärares engagemang till en känsla av samhörighet för barngruppen. Detta går i linje 

med det resultat som framträder i de båda delstudierna för denna studie. Resultaten i denna 

studie synliggör å ena sidan att förskollärare genom sitt förhållningssätt bidrar till att barn 

ges inflytande i samlingen, vilket kan sammanflätas med Ginner Hau, Selenius och Björck 

Åkessons beskrivning av att förskollärare agerar aktivt och som förebilder i samlingen. Å 

andra sidan synliggör resultaten i denna studie att det sker en begränsning av barns inflytande 

i samlingen därför att förskollärare endast väljer att arbeta utifrån ett förutbestämt innehåll.  

 

Booth Church (2007, s. 44 - 45) beskriver vikten av att låta barn ha inflytande till samlingens 

innehåll och betonar att barns tankar och intressen kan leda till diskussioner om exempelvis 

livets stora frågor. I likhet med Booth Church beskrivning av barns inflytande beskriver även 

Ree och Emilson (2019, s. 2229 och 2233–2336) hur pedagogers olika 

kommunikationsformer bidrar till barns inflytande i förskolan. Att möjliggöra för diskussion 

inom barngruppen kan därmed leda till att barnen gemensamt söker efter svar på de tankar 

och funderingar som kommer fram under samlingen. Resultatet av denna studies respektive 

delstudier går därför i linje med det Booth Church och Ree Emilson beskriver. Tillika kan 

den gemenskap som skapas i samlingen mellan barnen tolkas leda till diskussioner, där 

barnen får möjlighet att tillsammans söka efter svar på deras livsfrågor.  

  

I Ginner Hau, Selenius och Björck Åkesson (2020, s. 982–983) studie framträder ett resultat, 

vilket framhäver att miljön är betydande när barn ska göra olika val och att miljön även ska 

inspirera barn till att göra val. Detta tolkas gå i linje med resultaten som skrivits fram i denna 

studie. I denna studie tolkas det att aktiva barn möjliggörs ett handlingsutrymme i samlingen 

därför att de är aktiva och gör medvetna val när de deltar i samlingen. Barns icke deltagande 

i samlingen bidrar i stället till att barn hämmas i deras handlingsutrymme. I resultaten av de 

båda delstudierna ger förskollärarna uttryck för barns intressen och barngruppens behov. 

Detta tolkas i denna studie vara betydande när miljön och innehållet i samlingen utformas, 

därför att det påverkar vilket innehåll som erbjuds och vilket material barnen får tillgång till. 

Avslutningsvis kan tillgängligheten av materialet också tolkas utmana hur aktiva barn är i 

samlingen. 
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9.  Konklusion 

I detta kapitel beskrivs studiens konklusion, med avsikt att presentera studiens övergripande 

resultat. Avslutningsvis framförs reflektioner kring studiens resultat i förhållande till förslag 

på framtida forskning.  

 

Studiens huvudsakliga resultat visar att barns handlingsutrymme antingen begränsas eller 

möjliggörs, beroende på vilket förhållningssätt förskollärare har och förskolans omgivande 

förhållanden. Tidsaspekten är något som framträder, vilket begränsar barns 

handlingsutrymme. En bidragande faktor för att barns handlingsutrymme ökar, är den 

gemenskap som samlingen möjliggör för, de diskussioner som skapas och aktiva 

förskollärare och barn. Därigenom möjliggörs barns handlingsutrymme ytterligare genom 

att förskollärare skapar en tillåtande miljö där inflytande och delaktighet får ta plats i 

samlingen. 

 

Christoffersen och Johannessens (2015, s. 85–87) metod med semistrukturerade intervjuer 

med tillhörande intervjuguide, avser att ge rika och fylliga svar. Därför användes denna 

metod med semistrukturerade intervjuer med tillhörande intervjuguide i den här kvalitativa 

intervjustudien. De semistrukturerade intervjuerna avsåg att svara på syftet med studien och 

dess tillhörande öppna frågeställningar. Därigenom svarade informanterna på frågorna i 

intervjuerna utifrån deras egna uppfattningar om barns handlingsutrymme i samlingen. Detta 

bidrog till en fyllig data, vilken möjliggjorde att analysera resultatet i relation till de båda 

delstudierna. Eftersom denna studie endast fokuserar på förskollärares uppfattningar, skulle 

det vara intressant att i framtida studier göra observationer av barngruppen i samlingen i 

förskolans kontext. Detta i relation till det barndomssociologiska perspektivet som Corsaro 

(2018, s. 127–128) lyfter och beskriver kamratkulturer och tolkande reproduktion. 

Ytterligare vore det intressant att höra barns egna uppfattningar om deras handlingsutrymme, 

genom att använda barnintervjuer och därmed få en djupare kunskap i hur barn uppfattar 

handlingsutrymmet i förskolans samling. 
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11.  Bilagor 

11.1 Bilaga 1, Informationsbrev till förskollärare 

 

Till förskollärare på förskolan xx 

 

Information om en studie av barns inflytande i förskolan 

 
Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. 

 

Studien kommer att handla om barns inflytande och delaktighet med fokus på förskollärares 

uppfattningar, i relation till en av förskolans rutinsituationer.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua förskollärare. Vi kommer att samla 

in data genom att intervjua förskollärare från olika förskolor och intervjun kommer att 

präglas av öppna frågeställningar. Inför intervjun kommer vi även att inhämta ett muntligt 

samtycke från informanten. 

Intervjuerna kommer att dokumenteras genom ljudupptagning och skriftliga anteckningar. 

Planerad tidsåtgång för intervjun är 30 till 45 minuter och platsen för intervjun kommer vi 

överens om tillsammans. 

 

Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den. I 

redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande och lämnar den till oss när vi ses på plats alternativt fotar ni blanketten och e-

postar den till oss om vi ses digitalt. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det 

bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

 

Uppsala den 5 oktober 2022 

 

Petra Isaksson  

 

 

Linnéa Ålbäck  
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Studiens handledare: Béatrice Westerlund 

 

 

11.2 Bilaga 2, Medgivandeblankett 

 
Till förskollärare på förskolan xx 

 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Denna studie kommer att handla om förskollärares upplevelser om barns inflytande i 

förskolan. Studien genomförs inom ramen för sista terminens självständiga arbete på 

förskollärarprogrammet. Vi som utför studien är Petra Isaksson och Linnéa Ålbäck. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer 

att ske på valfri plats och att det under intervjun sker ljudupptagning och skriftliga 

anteckningar. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår och att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av mig.   

 

 

 

Förskollärare/ För och Efternamn: ……………………………………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

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

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  
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Underskrift   

 

Blanketten överlämnas på plats eller skickas via e-post 

 

11.3 Bilaga 3, Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

● Berätta lite om varför du valde yrket som förskollärare? 

● Hur länge har du varit verksam som förskollärare? 

● Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

● Vilken ålder är det på barnen i din barngrupp? 

● Vilka arbetsuppgifter har du som förskollärare?  

● Vad har ni för återkommande rutinsituationer? 

● Vad är din erfarenhet av rutinsituationen samlingen? Berätta 

 

Nyckelfrågor i relation till delstudie 1 

Hur uppfattar förskollärare begreppen inflytande och delaktighet i samlingen? 

● Hur kan en samling se ut i den verksamhet som du arbetar i? 

● Vilka brukar delta i samlingen? Är det en personal eller flera? Är det alla barn eller 

några? Berätta. 

● Vad brukar ni göra på samlingen? Hur gör ni? Brukar det alltid gå till på samma 

sätt, eller kan det skilja sig åt? Berätta. 

● Hur gör du när barn inte är med i samlingen som de andra barnen? Berätta 

(Hur tänker du att alla barn kan göras delaktiga i samling)  

● Planerar ni alltid inför samlingen eller sker det även oplanerade samlingar? 

● Hur gör ni när ni väljer innehållet till samlingen? 

Nyckelfrågor i relation till delstudie 2 

Hur är förskollärares uppfattning om miljöns betydelse för barns handlingsutrymme i 

samlingen? 

● När på dagen har ni era samlingar? Hur är din uppfattning om den valda tidens 

betydelse för när samlingen sker? 

● Hur är samlingens omgivande miljö? sker samlingen alltid på samma ställe? 

Berätta 

● När ni har samling, använder ni material då? Vad använder ni för material?  

● Hur arbetar ni med olika material som finns att tillgå i samlingen? Byts materialet 

ofta ut på samlingen?  

● Hur uppfattar du barns möjlighet till att välja material till samlingen? Berätta. 
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Avslutande frågor:  

● Är det något du skulle vilja tillägga till denna intervju som vi inte har tagit upp? 

● Har du några frågor till oss? 

 


