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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att studera barns inflytande i förskolan. Intresset riktades mot hur 

barns inflytande kom i uttryck i den vardagliga praktiken i förskolan. Inflytande definierades som 

möjlighet att ta initiativ och kunna påverka sin situation. Utgångspunkten i studien var att makten 

är relationell, vilket innebär att makten kan överföras och förhandlas mellan parterna. I 

förskolekontext innebär detta att även om det är de vuxna i förskolan som har det yttersta 

ansvaret så kan barnen få inflytande genom att förhandla och utmana reglerna. 

Forskningsfrågorna var följande: Vilka initiativ tar barnen i samlingen? Vilka möjligheter har 

barnen att påverka sin situation? Vilken betydelse har lärarens agerande för barnens möjlighet att 

i praktiken få inflytande? För att få svar på forskningsfrågorna genomfördes en 

observationsstudie där fyra samlingar observerades. Som analysverktyg användes Bernsteins 

begrepp klassifikation och inramning.  

Resultatet visade att samlingen karaktäriserades av både stark klassifikation och stark 

inramning, där pedagogen kontrollerade både innehållet i samlingen och hur kommunikationen 

försiggick. Det fanns många explicita regler som barnen förväntades följa. Barns inflytande var 

begränsat, då barnen tog få initiativ och hade begränsade möjligheter att påverka sin situation. Ett 

intressant fenomen som framträdde ur empirin var att lottningen användes i hög grad, vilket 

tolkades som att pedagogen ville släppa makten och kontrollen ifrån sig, men samtidigt inte ville 

ge makten och kontrollen till barnen utan till någon utomstående – lotten.  

 

Nyckelord: Förskola, inflytande, observation 
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1 Inledning 

Förskolan är en viktig del av samhället och en viktig del av många barns liv. Pedagogerna1 i 

förskolan ska ta hand om barnen under tiden när vårdnashavarna arbetar eller studerar. Förskolan 

ska erbjuda både omsorg, fostran samt lärande för barnen. Förskolan är en del av skolväsendet 

och det finns styrdokument som ska följas, men vem är det som bestämmer över vad som står i 

dessa styrdokument samt hur dessa styrdokument (ska) tolkas och konkretiseras i praktiken? Det 

är även viktigt att fundera över vad vi egentligen erbjuder för barnen i förskolan samt vem som 

bestämmer över vad som händer i förskolan. En annan viktig fråga är hur mycket kan barnen 

påverka det som sker i förskolan?  

Dessa frågor har lett mig in på att skriva denna uppsats som handlar om barns inflytande i 

förskolan. Att studera barns inflytande i förskolan är intressant och problematiskt av flera 

anledningar. Dels är begreppet inflytande komplext och svårt att definiera. Frågan är vad menas 

med inflytande? En annan fråga är hur inflytande konkretiseras och realiseras i den dagliga 

verksamheten? I flera förskolor har barnråd inrättats i syfte att öka barninflytande. Men frågan är 

om barnen på det viset får inflytande eller om det snarare kan uppfattas som skendemokrati? 

Frågan är också hur mycket ska barnen egentligen bestämma samt hur mycket kan barnen 

bestämma när de är underordnade de vuxna som har det yttersta ansvaret för det som sker i 

förskolan. 

                                                 
1 I denna studie används pedagoger för att beteckna alla som arbetar i barngruppen i förskolan 
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2 Bakgrund 

Värdegrundsfrågor och demokratiuppfostran är en viktig del i det svenska skolväsendet. Redan i 

förskolan ska grunden läggas för att barnen ska kunna förstå både vad demokrati är och utveckla 

sin förmåga att handla efter demokratiska principer (Lpfö98, 2010, s. 12). Demokratiuppdraget 

kan tolkas som tudelat. Den ena delen handlar om att barnen ska utveckla de förmågor som 

behövs för att handla demokratiskt och den andra handlar om att förmedla de grundläggande 

demokratiska värderingarna (Westlund, 2011, s. 16). En annan viktig aspekt som betonas i 

läroplanen för förskolan är att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande på både hur 

verksamheten organiseras och dess innehåll. I samband med revideringen av förskolans läroplan 

2010 tillkom formuleringen reellt inflytande: ”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett 

reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Lpfö98, 2010, s. 12).  

Begreppen delaktighet och inflytande är dock relativa och kan därför tolkas på olika sätt 

(Emilson, 2008, s. 28). Det problematiska är att begreppens innebörd ofta tas för givet, används 

med olika betydelser eller definieras inte alls (Arnér, 2006, s. 26; Hamerslag, 2013, s. 11). 

Westlund (2011, s. 11) problematiserar komplexiteten med begreppen inflytande och delaktighet 

genom att beskriva hur pedagogers åsikter om vad förskolebarns inflytande i praktiken innebär 

ofta går isär. En del pedagoger ser barns möjlighet att välja mellan olika aktiviteter i förskolan 

som ett uttryck för barns inflytande, medan andra pedagoger menar att barns möjligheter att välja 

mellan på förhand bestämda aktiviteter ska snarare ses som en begränsning av barns inflytande 

(Ibid.). 

Det är få studier som handlar om förskolebarns syn på inflytande, men gemensamt för dessa 

är att de intervjuade barnen upplever att det är de vuxna som bestämmer i förskolan (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2001, s. 183; Arnér & Tellgren, 2006, s. 79). Studier som handlar om 

elevinflytande ger en bild där eleverna ofta upplever låg grad av delaktighet samt att deras åsikter 

inte leder till någon förändring (Aspán, 2009, s.84-85; Elvstrand, 2009, s. 192). Lärarna verkar 

ofta ha ett framtidsorienterat synsätt på elevinflytande, alltså att eleverna ska lära sig för framtiden 

vad det innebär att ha inflytande, medan eleverna vill ha inflytande här och nu.  

I Skolverkets första nationella utvärdering av förskolan visade det sig att barns inflytande var 

ett prioriterat område av kommunerna, med samtidigt något som upplevdes svårt att realiseras i 

praktiken (Skolverket, 2004, s. 176). Vidare beskrevs hur det fanns olika sätt att definiera 

inflytande samt att vid vissa förskolor arbetade man mer med formellt inflytande, exempelvis 

med olika omröstningar, samtidigt som vid andra förskolor lyftes det informella inflytandet fram 

- att lyssna till barnen och försöka tillmötesgå deras vilja. Vid jämförelse av de olika målområden i 

läroplanen lyftes det fram att barns inflytande var ett område som hade fått mindre genomslag 

jämfört med vissa andra områden. Detta förklarades dels med att barns inflytande tidigare inte 
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hade betonats lika starkt i förskolan och dels med att det finns ett tolkningsutrymme av 

begreppet inflytande (Ibid.). 

I nästa nationella utvärdering av förskolan visade det sig att målområdet barns inflytande hade 

fått ett relativt starkt genomslag (Skolverket, 2008, s. 95). Barns inflytande var ett område som 

fortfarande prioriterades av kommunerna, precis som i förra utvärderingen (Ibid., s. 23). Det som 

skilde sig från förra utvärderingen var att förskolepersonalen uppgav att de hade kommit långt i 

arbetet med barns inflytande (Ibid., s. 57). Personalen beskrev arbetet med barns inflytande som 

att barnen fick oftare föreslå och vara med vid planeringen av olika aktiviteter samt att det gavs 

mer tid för barns reflektioner och berättande (Ibid., s. 59). Barnen involverades även oftare i 

utvärderingen av verksamheten (Ibid., s. 95).  

Samtidigt som barns inflytande betonas starkt i de olika styrdokumenten, så lämnas det ett 

tolkningsutrymme hur det ska ske i praktiken. Det är upp till varje förskola och varje lärare att 

tolka det som står i styrdokumenten och hur det ska omtolkas till den pedagogiska praktiken i 

förskolan. Emilson (2008, s. 31) beskriver det som ett spänningsfält mellan det normativa som 

står i de olika styrdokumenten och det som faktiskt sker i förskolorna.  

Utifrån detta spänningsfält mellan det normativa i styrdokumenten och hur det omtolkas till 

praktiken finner jag det intressant att undersöka hur det faktiskt går till i den dagliga 

verksamheten och i vilken utsträckning barnen kan påverka sin situation i förskolan. Avsikten 

med denna studie är att studera hur barns inflytande realiseras i den vardagliga praktiken i 

förskolan, närmare bestämt under samlingen. Med inflytande menar jag i denna studie barns 

möjligheter att ta initiativ och kunna påverka sin situation.  
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3 Litteraturöversikt 

I detta kapitel ges först en inblick i tidigare forskning som berör barns inflytande och delaktighet 

inom svensk förskola. Därefter presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien. 

3.1 Tidigare forskning  

De tidigare studierna om barns inflytande och delaktighet är främst inriktade mot skolbarn 

(exempelvis Forsberg, 2000) och handlar främst om formaliserat inflytande samt om elevers och 

lärares attityder till inflytande (Emilson, 2008, s. 39). Därmed saknas kunskap om små barns 

inflytande (Emilson, 2008, s. 78), men under det senaste årtiondet har alltfler studier om 

förskolebarns inflytande publicerats (Westlund, 2011, s. 25). Som tidigare påpekats är det dock 

problematiskt att begreppen delaktighet och inflytande ofta tas för givet, lämnas odefinierat eller 

används med olika betydelser (Arnér, 2006, s. 26; Hamerslag, 2013, s. 11). Därför inleds 

forskningsöversikten med att belysa hur inflytande definieras och beskrivs både i styrdokumenten 

och i svensk förskoleforskning. Därefter redogörs kort för samling i förskolan, följt av en 

distinktion mellan barnperspektiv och barns perspektiv och avsnittet om tidigare forskning 

avslutas med en genomgång av tidigare studier som är relevanta för denna studie. 

3.1.1 Begreppet inflytande 

I förskolans läroplan i avsnittet Barns inflytande beskrivs inflytande som att kunna uttrycka sina 

tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, kunna delta i olika former av 

samarbete och beslutsfattande samt att kunna ta ansvar för sina egna handlingar och för 

förskolans miljö (Lpfö98, 2010, s. 12). Barn förväntas således utveckla sina förmågor för att 

handla efter demokratiska principer. Vidare står det att ”de behov och intressen som barnen 

själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen 

av verksamheten” (Lpfö98, 2010, s. 12).  

I FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnrättskonventionen, slås det fast 

barnens rättigheter, där alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör barnet, bli hörd 

samt att få sin åsikt beaktad (Utrikesdepartementet, 2006, s. 38). På så sätt är inflytande en 

mänsklig rättighet vilket innebär att inflytande har ett värde i sig och därmed inte kan ses som en 

förberedelse för framtiden, utan någonting som ska ske här och nu (Emilson, 2008, s. 30). Aspán 

(2009, s. 24) menar att barnrättskonventionen har bidragit till ökat intresse för att de vuxna 

försöker se världen utifrån barns perspektiv2. 

                                                 
2 Se närmare i kap.3.1.2 för skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv 



9 

 

Inom den svenska förskoleforskningen används begreppen inflytande och delaktighet ibland 

synonymt, ibland föredras det ena begreppet framför det andra. Emilson (2008, s. 29) skiljer 

mellan inflytande och delaktighet och definierar delaktighet som övergripande begrepp som även 

inbegriper inflytande. Även Arnér skiljer mellan inflytande och delaktighet genom att definiera 

delaktighet som ”att ta del av något som andra redan bestämt eller att vara en del av ett 

gemensamt fokus” (2006, s. 26). Arnér föredrar dock att använda begreppet inflytande vilket hon 

definierar som ”att barnen ska ges möjlighet att påverka sin egen vardag på ett påtagligt sätt” 

(Ibid.). Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) använder begreppen inflytande och delaktighet 

synonymt och det avgörande är barns egna upplevelser. När barn upplever att de blir 

respekterade och deras tankar och erfarenheter tas tillvara, då har barn inflytande och är delaktiga 

(Ibid., s. 71–72). Pramling Samuelsson & Sheridan menar alltså att delaktighet och inflytande 

rymmer mer än att de vuxna lyssnar på barnen eller att barnen får välja. Barns tankar, 

erfarenheter och intentioner måste också tas tillvara av de vuxna i förskolan (Ibid.). 

Inflytande kan även delas in i formellt och informellt inflytande. Formellt inflytande innebär 

inflytande i organiserade former, exempelvis klass- och elevråd, medan informellt inflytande sker 

utanför organiserade former i den dagliga verksamheten (Rönnlund, 2011, s. 31). Även om det 

inte står i styrdokumenten något hur inflytande ska organiseras, så är det vanligt med klass- och 

elevråd i den svenska skolan sedan i början av 1960–talet (Ibid., s. 11). Även i en del förskolor 

finns det barnråd, där förskolechefen träffar barnen från olika avdelningar. 

3.1.2 Samling i förskolan 

Trots att samlingar har nämnts endast i liten utsträckning i styrdokumenten, är samling en 

aktivitet med en lång tradition i den svenska förskolan (Rubinstein Reich, 1993, s. 17). I det 

pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) nämns samlingar dock explicit och det 

anges att någon gång under dagen bör barnen samlas i en gemensam samlingsstund. Enligt det 

pedagogiska programmet för förskolan (Ibid.) finns det flera skäl för att ha samling, där det 

främsta skälet är att stärka gruppkänslan. Dessutom får barnen under samlingen möjlighet att 

utveckla sin förmåga att lyssna på andra, uttrycka sig samt lägga fram egna åsikter. I Lpfö98 

nämns inte samlingar och det finns förskolor där samlingar inte förekommer.  

Rubinstein Reich (1993) undersöker i sin studie samlingens form och funktion och definierar 

samlingen följande:  

Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter samlade, ofta i en cirkel, och har 

gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna. Den ska vara ett regelbundet 

återkommande moment i förskoleverksamheten och hållas på en bestämd plats och på en bestämd 

tid. (Rubinstein Reich, 1993, s. 15) 

Rubinstein Reichs studie visar att samlingarna hade likartade innehåll och struktur, där vanliga 

inslag var bland annat närvaro-upprop, sång, musik, rörelse, samtal och sagor (Ibid., s. 234). 

Rubinstein Reich menar att samling liknar skolans lektioner, eftersom barnen förväntas lära sig att 
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lyssna på andra, motta instruktioner och information i grupp och vänta på sin tur – alltså lära sig 

det som kommer att krävas senare i klassrummet i skolan (Ibid., s. 18).  

3.1.3 Barnperspektiv eller barns perspektiv? 

I samband med den förändrade synen på barn, där barn ses som kompetenta, har intresset ökat 

för hur barn uppfattar omvärlden. Barndom ses inte längre som något universellt, utan barndom 

är kontextuellt och historiskt situerad (Westlund, 2011, s. 29). Barn ses inte längre som ”human 

becomings”, på väg att bli vuxna, utan barn ses som ”human beings” vilket innebär att barnen 

tillskrivs en egen kultur och ett eget sätt att förstå och erfara världen (Halldén, 2003, s. 15; 

Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 71; Johansson, 2003, s. 47). Detta leder till att intresset 

riktas mot att se världen utifrån barns perspektiv i stället för att utgå från barnperspektiv3. 

Barnperspektiv innebär att man utgår ifrån barns behov och rättigheter för att verka för barns 

bästa (Halldén, 2003, s. 14). Utifrån barnperspektiv betraktas barn och deras behov ur vuxnas 

perspektiv. Detta innebär exempelvis att man studerar hur olika politiska beslut påverkar barnen 

och för detta behövs inte information från barnen själva (Ibid.).  

Barns perspektiv innebär att intresset riktas mot hur barnen själva upplever sin tillvaro (Arnér, 

2006, s. 29). Att utgå från barns perspektiv innebär att barns ses som informanter om sitt liv och 

därmed ska barns egna utsagor, deras tankar och erfarenheter bli synliga (Halldén, 2003, s. 14; 

Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 71). Johansson beskriver barns perspektiv ”det som 

visar sig för barnet, barns intentioner och uttryck för mening” (2003, s. 44). För att få 

information om hur barnen uppfattar sin tillvaro kan man antingen fråga barnen själva eller så 

kan man utgå från barns perspektiv. Att utgå från barns perspektiv betyder att de vuxna 

intresserar sig för barns erfarenheter och tankar samt försöker tolka barns sätt att vara och agera 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 71). Johansson understryker dock att vi aldrig kan ta 

barns perspektiv, utan att vi bara kan närma oss till barns perspektiv (2003, s. 44). 

I flera studier visar resultatet tydligt att pedagogernas vilja och förmåga att närma sig barns 

perspektiv är en förutsättning för barns inflytande och delaktighet i förskolan (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 71; Arnér, 2006, s. 74; Emilson, 2008, s. 86).  

3.1.4 Inflytande och delaktighet i förskolan 

Ett framträdande resultat från tidigare forskning är att barns inflytande och delaktighet i 

förskolan är begränsat (Arnér, 2006; Arnér & Tellgren, 2006, s. 81), speciellt i vuxenledda 

aktiviteter, exempelvis vid samlingar (Emilson, 2008, s. 79; Ekström 2006, s. 97).  

Arnér (2006) visar i sin studie hur pedagogers förhållningssätt påverkar barns inflytande samt 

hur förhållningssättet kan förändras genom ett utvecklingsarbete. Pedagogerna i studien 

                                                 
3 Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv är komplexa och kan ges olika innebörd, se exempelvis 

Arnér (2006, s. 27–29) eller Halldén (2003, s. 13–15) 
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uppmanas att börja reflektera över sitt agerande och att aktivt försöka närma sig barns perspektiv 

genom bland annat att börja säga ja i stället för nej till barns initiativ (Ibid., s. 53). Arnér menar att 

förutsättningen för att barnen i förskolan ska kunna utöva inflytande är att pedagogerna har ett 

relationellt perspektiv4 (Ibid., s. 74). Med relationellt perspektiv menar Arnér att pedagogen sätter 

sig in i barnens perspektiv. Enligt det relationella perspektivet finns det unika inte i den enskilda 

individen utan ”det unika hos människor framträder i möten mellan oss” (Ibid., s. 40). Ett annat 

perspektiv är punktuellt perspektiv, i vilket människan uppfattas ”som en fristående individ” 

(Ibid.). Arnérs studie visar alltså hur barnens inflytande påverkas av pedagogernas förmåga att 

närma sig barnens perspektiv. Pedagogerna i studien upplevde att deras förhållningssätt till barns 

initiativ förändrades under studiet från ett nekande till ett bejakande förhållningssätt vilket 

medförde ökad inflytande för barnen (Ibid., s. 100–101).  

Emilson (2008) undersöker i sin avhandling hur fostran kommer till uttryck i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan pedagoger och barn i förskolan. Avhandlingen består av tre 

delstudier, av vilka de två första delstudierna är intressanta för min studie. Den första delstudien 

handlar om barns delaktighet och den andra delstudien handlar om barns inflytande. Emilsons 

delstudie om barns delaktighet visar att barnens möjlighet för delaktighet är direkt beroende av 

pedagogens intresse för att närma sig barnets perspektiv. I situationer där pedagogen inte till fullo 

kontrollerade kommunikationen skapades det utrymme för barnen att göra egna val och ta egna 

initiativ. Barnen blev också delaktiga i situationer där pedagogen närmade sig barns perspektiv 

genom att exempelvis fråga öppna frågor i stället för slutna (Ibid., s. 77).  

I den andra delstudien studerar Emilson (2008) barns inflytande i samlingssituationer relaterat 

till lärarkontroll. Emilsson använder i sin analys Bernsteins idéer om makt och kontroll i termer 

av stark respektive svag klassifikation och inramning5. Emilsons studie visar att inflytandet i 

samlingen var begränsat och i situationer där barnen fick inflytande var det genom att välja 

utifrån på förhand bestämda alternativ. I samlingar med stark lärarkontroll där pedagogerna 

styrde över kommunikationen med hjälp av explicita regler och förmaningar hade barnen inget 

inflytande. Det framkom dock att stark lärarkontroll kunde uttryckas på olika sätt. Om lärarna 

upprätthöll stark kontroll genom att närma sig barns perspektiv gynnades barnens inflytande. I 

sådana situationer karaktäriserades den starka lärarkontrollen enligt Emilson av att pedagogerna 

hade en lekfull röst, de var emotionellt närvarande och gav respons för barns initiativ. Dessutom 

använde pedagogerna inte förmaningar eller explicita regler i situationer där den starka 

lärarkontrollen upprätthölls genom närmandet till barns perspektiv. Emilson drar utifrån den 

andra delstudien slutsatsen att stark lärarkontroll kan ta sig olika uttryck och upprätthållas på 

olika sätt och därmed inte nödvändigtvis alltid begränsar barnens inflytande. Den andra slutsatsen 

är att även denna studie bekräftade antagandet att ett villkor för barns delaktighet och inflytande 

är att vuxna närmar sig barnets perspektiv (Ibid., s. 78–79).  

                                                 
4 Arnér hänvisar till von Wrights (2000) indelning mellan ett punktuellt respektive relationellt perspektiv  
5 Mer om Bernsteins teori om makt och kontroll i avsnitt 3.2.3 
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Resultatet i Emilsons (2008) studie stämmer överens med Pramling Samuelsson & Sheridans 

(2003, s. 71) antagandet om att pedagogernas förmåga att ta barnets perspektiv är en 

förutsättning för barns delaktighet. Pramling Samuelsson & Sheridan skiljer mellan delaktighet 

som värde och delaktighet som pedagogik. Delaktighet som värde innebär barns rätt att uttrycka 

sin mening i olika kontext, medan delaktighet som pedagogik innebär att barns sätt att förstå sin 

tillvaro tas tillvara och på det viset får en reell betydelse (Ibid., s. 71). Pramling Samuelsson & 

Sheridan menar att barns delaktighet ofta stannar vid delaktighet som värde i stället för att även 

innefatta delaktighet som pedagogik (Ibid., s. 81). Alltså får barnen oftast inte en reell inflytande 

på verksamheten, eftersom deras tankar, intressen och intentioner varken bemöts med respekt 

eller tas tillvara. 

Då flera studier däribland ovannämnda studier av Arnér (2006), Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2003) samt Emilson (2008) visar att förskolebarns inflytande och delaktighet förefaller 

begränsat visar Hamerslags (2013) studie ett annorlunda resultat. Hamerslag studerar barns 

deltagande och delaktighet i ett projektarbete i en Reggio Emilia-inspirerad förskola där hon visar 

hur barnen är delaktiga i ett projektarbete, vilket är en vuxenstyrd aktivitet. Hamerslag beskriver 

två olika dimensioner av delaktighet – delaktighet genom att pedagogerna tar tillvara barnens 

intressen under projektarbetet samt delaktighet genom barnens egna aktiva deltagande (Ibid., s. 

122). Både pedagoger och barn är aktiva aktörer när de tillsammans ”skapar” projektarbetet 

(Ibid., s. 129). 

Hamerslag (2013, s. 122) visar i sin studie hur barnen i högre utsträckning är delaktiga 

avseende innehållet i projektarbetet och i mindre utsträckning avseende arbetssättet under 

projektarbetet. Hamerslag menar att ”delaktighet är ett komplext fenomen som konstitueras i 

dynamiska processer i samspel mellan barn och pedagoger och att barns delaktighet karaktäriseras 

av ömsesidig påverkan och förändras över tid” (Ibid., s. 128).  

Westlund (2011) har studerat hur pedagoger arbetar med barns inflytande i förskolans 

vardagliga praktik. Westlund analyserar både vilka arbetsformer pedagogerna använder i sitt 

arbete med barns inflytande och vilket innehåll synliggörs i detta arbete (Ibid., s. 33). Studien visar 

att pedagogerna tolkar begreppet inflytande med stor variation och att pedagogerna inte alltid är 

medvetna när de arbetar med barns inflytande (Ibid., s. 86). Pedagogerna använder olika 

arbetsformer i arbetet med barns inflytande, bland annat skapa handlingsutrymme för barn, skapa 

tillfällen för samtal med barn, planera utifrån barns behov och intressen, skapa möjligheter för barn att välja och 

bestämma (Ibid., s. 70). Westlund påpekar att pedagogernas förhållningssätt har betydelse för 

barnens möjligheter till inflytande (Ibid.). Även innehållet i pedagogernas arbete med barns 

inflytande innebär flera olika saker, exempelvis välja aktiviteter och lekkamrater i leken, delta i 

planeringen av gemensamma aktiviteter, påverka aktiviteternas innehåll och tillvägagångssätt inom ramen för 

pedagogernas planering (Ibid., s. 93).   

Westlunds (2011) studie visar även att pedagogerna hamnar inför vissa dilemman i arbetet 

med barns inflytande. Dilemmat handlar om relationen mellan frihet och styrning, exempelvis när 
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ett barn vill måla mer än andra och inte får det, för att de andra barnen också skulle kunna göra 

det (Ibid., s. 140). Pedagogerna upplever ibland även att de inte kan ge så mycket inflytande till 

barnen som de vill ge. Detta på grund av att pedagogerna upplever krav på sig från kollegor eller 

föräldrar vilket leder till barnen inte får det inflytande som pedagogerna tycker att barnen har rätt 

till (Ibid., s. 166–167).  

3.1.5 Barns syn på inflytande 

Inom skolforskning finns det flera studier där eleverna blir intervjuade för att veta hur de 

upplever och ser på inflytande och delaktighet (Forsberg, 2000; Aspán, 2009; Elvstrand, 2009; 

Rönnlund, 2011). Inom förskoleforskningen om inflytande och delaktighet är detta inte lika 

vanligt, då vanligaste metoden är att observera eller att intervjua pedagogerna. Det finns några få 

studier där förskolebarns upplevda inflytande har studerats genom att intervjua barnen.  

Sheridan & Pramling Samuelsson (2001) intervjuar i sin studie femåringar för att få veta hur 

barnen upplever möjligheten för inflytande i förskolan. En annan fråga som ställs i studien är om 

barnens möjligheter för inflytande möjligtvis kan kopplas till förskolans kvalitet. I studien 

intervjuas 39 barn i 5-årsåldern och ordet bestämma används i stället för inflytande. Exempel på 

frågorna som ställs är: Vad skulle du vilja göra om du fick bestämma i förskolan?; Vem är det som 

bestämmer i förskolan?; Var kan du bestämma mest, hemma eller i förskolan? (Ibid., s. 176). Resultatet 

visar att barnen upplever att det är de vuxna som bestämmer i förskolan och att de själv kan 

bestämma mer hemma än i förskolan. Barnen upplever att de främst har möjligheter att 

bestämma över leken (Ibid., s. 183–185).  

Resultatet uppvisar en skillnad mellan förskolorna beroende på vilken kvalitet förskolorna 

ansågs ha enligt kvalitetsbedömningsmetoden ECERS6. I förskolor av hög kvalitet upplever 

barnen att de kan förhandla med pedagogerna och att de kan i större utsträckning påverka de 

beslut som fattas. I förskolorna av låg kvalitet upplever barnen att pedagogerna bestämmer över 

allting och att reglerna inte kan förhandlas. Barnen i förskolor med låg kvalitet verkar ta för givet 

att pedagogerna bestämmer över alla situationer (Ibid., s. 186). Elvstrand (2009) visar i sin studie 

att eleverna i årskurs 4 upplever att det är pedagogerna som bestämmer i skolan och att eleverna 

uppfattar det som självklart att det är de vuxna som bestämmer i skolan.  

Liknande resultat framträder även i Arnér & Tellgrens (2006) studie, där barn i sexårsåldern 

blir intervjuade angående deras syn på vuxna och deras möjligheter att påverka sin vardag. Arnér 

& Tellgren lyfter fram skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv och menar att man 

genom att samtala med barnen kan komma närmare barns perspektiv (Ibid., s. 41). Utifrån 

samtalen blir det tydligt att barnen upplever att det är de vuxna som bestämmer, både i skolan 

och hemma samt att barnen inte ifrågasätter det – att de vuxna bestämmer (Ibid., s. 81). Arnér 

och Tellgren diskuterar även maktförhållandet mellan barn och vuxna samt vuxnas 

                                                 
6 Early Childhood Environment Rating Scale (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s. 170) 
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tolkningsföreträde. Många barn i studien upplever att det finns många regler i förskolan som 

oftast handlar om vad man inte får göra i förskolan. 

3.2 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt redogörs för uppsatsens teoretiska perspektiv. Först presenteras intersubjektivitet, 

därefter presenteras Foucaults syn på makt och till sist beskrivs Bernsteins teori och makt och 

kontroll. Intersubjektivitet och Foucaults syn på makt används som utgångspunkt i studien, 

medan begrepp från Bernsteins teori om makt och kontroll används som analysredskap vid 

analys av empirin.  

3.2.1 Intersubjektivitet 

Intersubjektivitet innebär att ”betoningen ligger på relationen mellan två eller flera subjekt. Det är 

i relation med andra som individens subjektivitet blir till, i en gemensamt språkligt konstruerat 

värld…” (Emilson, 2008, s. 21). von Wright definierar intersubjektiviteten följande:  

Intersubjektiviteten omfattar det som sker i den gemensamma världen, i den väv av relationer i 

vilka individer med sin enskilda `subjektiviteter` ingår. […] Intersubjektivitet omfattar ett 

samförstånd i en samtidighet, dvs. att deltagarna i en interaktionssituation möts i kommunikation 

och delar en verklighet som kommer till dem ur detta möte. (von Wright, 2000, s. 75)  

von Wright betonar att samförstånd inte betyder total enighet utan snarare ska ses som en 

kommunikativ process av meningsskapande (Ibid.). Det som betonas är alltså ömsesidigt 

perspektivtagande vilket av Arnér (2006, s. 39) beskrivs som att byta perspektiv genom att anta 

den andres perspektiv.  

Både Arnér (2006) och Emilson (2008) betonar vikten av intersubjektivitet och dess betydelse 

för barns inflytande. Arnér (2006) menar att genom att byta perspektiv kan pedagogerna ändra 

sitt förhållningssätt från ett nekande till ett bejakande till barns initiativ, vilket gynnar barnens 

inflytande. Emilson (2008) menar att intersubjektivitet bidrar till att möten mellan barn och 

vuxna i förskolan kan bli symmetriska genom att pedagogerna närmar sig barns perspektiv, vilket 

påverkar barns inflytande positivt.  

Att utgå ifrån intersubjektivitet i denna studie innebär att inflytande förstås som någonting 

som utövas och möjliggörs i relationer.  

3.2.2 Foucaults syn på makt 

I denna studie utgår jag från Foucaults syn på makt. Foucault intresserade sig för hur makten 

utövas samtidigt som han hävdade att makt som sådan inte existerar, makten blir först till i 

relationer mellan människor (1982, s. 785–786). Enligt min tolkning kan man se kopplingar 

mellan intersubjektivitet och Foucaults maktteori, i alla fall i visst avseende, eftersom i båda riktas 
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intresset mot relationerna mellan människor. Eftersom makten enligt Foucault är relationell, så är 

makten inte något som de vuxna i förskolan besitter, utan makten utövas i relationer mellan 

vuxna och barn. Makten kan alltså förhandlas och förflyttas människor emellan. Makt finns i alla 

sociala relationer och den förhandlas och överförs med hjälp av våra handlingar.  

Syftet med denna studie är inte att studera hur makt utövas i förskolan men den delen av 

Foucaults maktteori som presenterats ovanför är ändå aktuellt för min studie i och med att jag 

utgår från Foucaults syn på makt som relationell. Med det menar jag att även om det är de vuxna 

som har tolkningsföreträde i förskolan och är ansvariga för verksamheten, så kan barnen utöva 

makt i sin relation till vuxna. Inflytande och makt kan således ses som ömsesidigt beroende av 

varandra. Genom att ha Foucaults syn på makt vill jag komma bort från föreställningen att det är 

de vuxna i förskolan som bestämmer och att därmed skulle det vara omöjligt för barnen att ha 

inflytande.  

Trots att relationen mellan barn och vuxna är asymmetrisk och barnen befinner sig i 

underordnad position är frågan om man kan skapa symmetriska möten mellan barn och vuxna. 

Emilson (2008) menar att symmetri i pedagogiska sammanhang måste innebära någonting annat 

än att båda partnerna har lika stor kunskap, erfarenhet och makt. Emilson menar att symmetri 

kan förstås ”som allas lika värde och ömsesidiga nyfikenhet på varandras perspektiv” (Ibid., s. 

23). I sin studie har Emilson flera exempel på symmetriska möten mellan pedagogen och barnet. 

Det som karaktäriserade dessa situationer var bland annat lärarnas intresse för att närma sig barns 

perspektiv (Ibid., s. 96). 

Markström (2005) analyserar i sin studie med hjälp av Foucaults syn på makt hur makt och 

styrning skapas och utövas i förskolan. Resultatet visar att förskolebarns möjligheter att påverka 

sin tid och rum är begränsade på grund av alla rutiner i förskolan samt att barnen ständigt blir 

kontrollerade av de vuxna i förskolan (Ibid., s. 207). 

3.2.3 Bernsteins teori om makt och kontroll 

Här redogörs de begrepp av Bernsteins teori om makt och kontroll som är centrala för min 

studie, först och främst vid analys av empirin. Bernstein använder i sin teori om makt och 

kontroll begreppen klassifikation och inramning (2000, s. 5). Klassifikationen syftar till att 

analysera och förklara makten, medan inramning syftar till att analysera och förklara kontrollen. 

Klassifikation används för att undersöka relationer mellan kategorier. Kategorierna kan vara olika 

aktiviteter, ämnen, moment eller grupper. Kategorierna kan vara mer eller mindre avgränsade 

från varandra utifrån maktrelationerna kategorierna emellan. Om kategorierna är starkt 

avgränsade från varandra råder det stark klassifikation och om de är svagt avgränsade från 

varandra råder det svag klassifikation (Ibid., s. 7). En stark klassifikation kännetecknas av tydliga 

gränser, exempelvis mellan vuxna och barn eller hur tiden indelas. En svag klassifikation innebär 

att gränserna mellan kategorierna inte är lika tydliga. Exempel på detta kan vara att det inte finns 

lika tydlig maktstruktur mellan vuxna och barn i förskolan. Klassifikationen, oavsett om den är 
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stark eller svag, bär alltid på makt, men i olika grad eftersom det är makten som upprätthåller 

gränserna mellan kategorierna (Ibid.).  

Kontroll i termer av stark eller svag inramning innebär hur kommunikation kontrolleras, alltså 

vem som kontrollerar vad i kommunikationen (Bernstein, 2000, s. 12). Inramning handlar också 

om vilken kommunikation anses vara legitimt. Inramning handlar även om vem som har kontroll 

över urval, organisation (turordning), tempot i kommunikationen samt de kommunicerandes 

position. Inramningen kan vara stark eller svag beroende på vem som kontrollerar över 

kommunikationen (Ibid.). I förskolesammanhang innebär en stark inramning att det är den vuxna 

som har kontroll över kommunikationen, medans en svag inramning kännetecknas av att det 

finns valmöjligheter och de vuxna styr inte lika starkt. Bernstein betonar att graden av kontroll 

över de olika faktorerna kan variera så att man exemeplvis kan ha stark kontroll över tempot, 

men svag kontroll över urval (Ibid., s. 13). 

Vidare talar Bernstein vid stark inramning om synlig pedagogik och vid svag inramning om 

osynlig pedagogik (2000, s. 14).  Synlig pedagogik innebär att det finns tydliga explicita regler och 

att det finns en hierarkisk relation mellan de olika parterna. Osynlig pedagogik innebär bland 

annat implicita regler vilka synliggörs i hur de vuxna bemöter barn genom tal och handlingar.  

Bernstein (2000) skiljer även mellan två pedagogiska system, ”the competence model” och 

”the performance model”. ”The competence model” karaktäriseras av både svag klassifikation 

och svag inramning och detta pedagogiska system förekommer enligt Bernstein i förskolan. 

Motsatsen till ”the competence model” är ”the performance model”, vilket karaktäriseras av stark 

klassifikation och stark inramning och detta system förekommer enligt Bernstein i skolan (Ibid., s. 

44–50). 

Det finns flera studier med Bernsteins teori som teoretisk utgångspunkt, men de flesta studier 

har riktats mot skolelever (Rönnlund, 2011; Hjelmér, 2012). En studie som handlar om förskolan 

är Emilsons (2008) studie där hon studerar fostran i förskolan. Resultatet i studien visar bland 

annat hur stark lärarkontroll i form av stark inramning missgynnar barns inflytande. Ekström 

(2006) studerar förskolans pedagogiska verksamhet och analyserar de olika aktiviteterna i 

förskolan utifrån klassifikation och inramning. De lärarstyrda aktiviteterna, exempelvis samlingar 

karaktäriseras både av stark klassifikation och stark inramning vilket innebär att barnens 

inflytande blir begränsat. Ekström visar i sin studie att barnen har inflytande endast vid den fria 

leken7 (Ibid., s. 188). 

                                                 
7 Den fria leken är omdiskuterat, då frågan är om det finns någon fri lek i förskolan eller om den fria leken blir 

styrd av olika faktorer. För vidare läsning se exempelvis Tullgren (2003). 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka barns inflytande i förskolan. Som avgränsning studeras 

det informella inflytandet och därmed utesluts det formella inflytandet i undersökningen. En 

ytterligare avgränsning är att en aktivitet har valts ut att studeras, nämligen samlingen. Syftet har 

operationaliserats i följande frågeställningar:  

1. Vilka initiativ tar barnen i samlingen? 

2. Vilka möjligheter har barnen att påverka sin situation? 

3. Vilken betydelse har lärarens agerande för barnens möjlighet att i praktiken få 

inflytande? 
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5 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod. Först beskrivs metoden för datainsamling, 

urvalsprocessen och genomförandet av studien. Därefter beskrivs hur det insamlade materialet 

bearbetades och analyserades. Sedan redogörs för en reflektion av metoden, samt studiens 

validitet och reliabilitet diskuteras. Till sist diskuteras de etiska aspekterna som var aktuella för 

studien. 

5.1 Metod för datainsamling 

I denna studie användes en kvalitativ forskningsmetod – observation som datainsamlingsmetod, 

eftersom syftet och frågeställningarna i studien inte handlade om hur någon uppfattar något utan 

om vad som sker i en bestämd situation. Johansson menar att kvalitativa metoder syftar till ”att 

nå en kontextuell, fördjupad förståelse av ett fenomen” (2013a, s. 27). Både studiens syfte och 

den teoretiska utgångspunkten i form av intersubjektivitet och Foucaults syn på makt som 

relationell påverkade valet av datainsamlingsmetod. Studiens fokus var riktat mot hur inflytande 

möjliggörs i relationer mellan de vuxna och barnen och för att studera detta var observation den 

lämpligaste datainsamlingsmetoden. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud menar att 

observation som datainsamlingsmetod är särskilt lämpligt ”då man vill studera processer eller 

strukturer som kan vara svåra att klä i ord för inblandade parter” (2007, s. 343). En annan fördel 

med observation som datainsamlingsmetod är att forskaren finns på plats och ser vad som 

händer. Enligt Esaiasson m.fl. används observation som datainsamlingsmetod först och främst i 

situationer där man ”syftar till att söka kunskap om människor och sociala grupper i deras 

naturliga sammanhang” (Ibid., s. 344).  

Esaiasson m.fl. (2007, s. 344) anser att indelningen i fullständig observatör och fullständig 

deltagare inte är heltäckande utan menar att observationer kan variera utifrån flera olika faktorer, 

däribland karaktären av deltagandet, längden på kontakten och konstruktionen av miljön. 

Karaktären av deltagandet kan vara från passivt till aktivt, längden på kontakten kan vara från en 

kort stund till flera år och konstruktionen av miljön kan vara från naturlig till artificiell. I denna 

studie var kontakten kort och avsikten var att genomföra observationerna i en naturlig miljö. Jag 

valde att genomföra deltagande observationer, vilket innebar att jag var synlig, men förhöll mig 

passiv (Johansson, 2013b, s. 39). Fördelen med att vara passiv deltagare innebar att jag kunde 

koncentrera mig för att observera samt att jag försökte påverka situationen så lite som möjligt. 

Man får dock inte glömma att min närvaro påverkade situationen oavsett om jag var passiv eller 

inte, men genom att vara passiv påverkades situationen möjligtvis i lägre grad.  

Observationen kan ha låg eller hög grad av struktur (Bjørndal, 2005, s. 110). Vid den 

pilotstudien som föregick denna studie användes ett observationsschema och därmed hade 
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observationen en hög grad av struktur. Jag upplevde att genom att ha ett observationsschema 

fanns det risk att gå miste om värdefull information som inte passade in i mitt 

observationsschema. Svagheten med de strukturerade observationerna är enligt Bjørndal just att 

man kan bli ”mindre öppen för att se saker man inte har tänkt på” samt att ”man kan bli mindre 

öppen för att observera och förstå sammanhang i komplexa samspelsprocesser” (Ibid., s. 110). 

Därför valdes vid denna studie att använda observationer med låg grad av struktur. Detta för att 

jag skulle kunna förhålla mig öppen för att upptäcka det oväntade (Ibid.). Observationer med låg 

grad av struktur innebar att jag förde fältanteckningar vilka resulterade i detaljerade beskrivningar. 

Esaiasson m.fl. (2007, s. 354) menar att det är viktigt att ha så detaljerade anteckningar som 

möjligt, eftersom det är lättare att ta bort överflödig information än att tillfoga något senare.  

5.1.1 Urval 

Undersökningen genomfördes på en förskola som ligger i utkanten av en stor stad i 

Mellansverige. Förskolan består av fyra åldersindelade avdelningar, två avdelningar med barn i 

åldern 1–3 och två avdelningar med barn i åldern 4–5. Valet av denna förskola berodde på att jag 

hade tidigare haft kontakt med förskolan, särskilt med den ena avdelningen med barn mellan 4 

och 5 år.  

I och med min tidigare kontakt med både barnen och personalen på den aktuella 

förskoleavdelningen kunde jag börja observera samlingarna direkt och behövde inte ägna tid att 

lära känna barnen eller skapa en kontakt med både barnen och personalen. Att jag hade en 

etablerad relation med både barn och personal på den aktuella förskoleavdelningen påverkade 

mina observationer för övrigt varken positivt eller negativt vill jag hävda.  

Avdelningen bestod av tjugotvå barn i åldrarna 4–5 år och fyra vuxna under tiden 

datainsamlingen pågick. Ansvaret för samlingen roterade i arbetslaget och under denna vecka jag 

genomförde mina observationer var det en pedagog som var ansvarig för samlingen. Eftersom 

syftet i denna studie var att studera hur i relationer mellan barn och vuxna inflytande 

möjliggjordes, så ansåg jag att detta inte var avgörande. Om jag hade observerat flera pedagoger, 

så hade det funnits möjlighet att jämföra deras agerande, men detta var inte syftet med denna 

studie. 

5.1.2 Genomförande och material 

Inom ramen för denna studie genomfördes fyra observationer under tre dagar. Inför 

observationerna kontaktades personalen på avdelningen och deras samtycke till studien 

efterfrågades. Efter det muntliga medgivandet från personalen informerades föräldrarna via ett 

brev (bilaga 1), vilket innehöll en kort presentation av studien samt en blankett där föräldrarna 

kunde avgöra huruvida de ville att deras barns skulle delta i studien eller inte. I detta brev 
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informerades föräldrarna dessutom om de etiska aspekterna som var aktuella för denna studie8. 

Svar erhölls från nitton av de tjugotvå familjerna och alla barn förutom ett fick vara med i 

studien. Eftersom alla barn vanligtvis deltog i samlingen och min intention var att påverka 

situationen så lite som möjligt, så löstes det genom att alla barn fick delta i samlingen som vanligt, 

men att jag inte tog med det barnet som inte fick delta samt de barnen där inget svar hade 

erhållits i mina observationer. Allt vad dessa barn gjorde eller sa under samlingen exkluderade jag 

genom att inte skriva ner det. Ett skäl till denna lösning var att observationerna skulle vara så 

naturliga som möjliga och genom att avstänga vissa barn från samlingen skulle 

samlingssituationen i viss mån bli konstruerad. Barnen blev informerade om min studie vid det 

första samlingstillfället genom att höra att jag skulle vara med och skriva under samlingen. I och 

med att barnen kände mig sedan tidigare och vi hade en etablerad relation, så verkade min 

närvaro vara naturlig för barnen, detta är dock enbart min tolkning. 

En observation av samlingen genomfördes i samband med gruppverksamhet i 

åldershomogena tvärgrupper, där fyraåringar från den aktuella avdelningen och fyraåringar från 

en grannavdelning deltog. Proceduren med dessa åtta barn från grannavdelningen var likadan, 

föräldrarna fick information via ett brev, där föräldrarna även kunde lämna sitt eventuella 

samtycke för studien. Fem svar av åtta erhölls och även här löstes situationen på samma vis, 

dessa tre barn deltog i samlingen, men observerades inte.     

De observerade samlingarna ägde rum på förmiddagen och varade mellan 15–30 minuter. 

Som instrument för datainsamling användes anteckningsblock och penna och det empiriska 

materialet registrerades i form av detaljerade beskrivningar. Fältanteckningarna renskrevs i direkt 

anslutning till observationstillfället, för att ha minnet som färskast.    

5.2 Databearbetning och analysmetod 

Det första steget i bearbetning var att renskriva anteckningarna från observationerna9. Alla namn 

anonymiserades, det vill säga att alla barn fick fingerade namn enligt de populäraste namnen givna 

för nyfödda barn under 2012 i Sverige10.  Pedagogen som ledde samlingen förkortades till P. Vid 

renskrivningen av anteckningarna blev vissa beskrivningar fylligare. Samlingarna numrerades och 

ifall något behövdes förtydligas för att förstå vad som hände, lades det till i parentes. Vid exempel 

i resultatavsnittet redovisas inte hela samlingarna för läsbarhetens skull och de delar som 

utelämnats har markerats med hakparentes.  

Johansson (2013b) påpekar att tolkning och analys påbörjas redan under observationer, 

eftersom man gör vissa val under observationen, då det är omöjligt att hinna registrera allt som 

                                                 
8 Mer om de etiska aspekterna i avsnitt 5.4 
9 Det empiriska materialet finns i helhet i bilaga 2 
10 Informationen om de populäraste namnen givna för nyfödda under 2012 hämtades från Statistiska 

centralbyråns hemsida www.scb.se  

http://www.scb.se/
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sker. Utifrån sin förförståelse väljer forskaren ta med vissa och samtidigt välja bort andra aspekter 

och händelser (Ibid., s.48–49).  

Det andra steget var att läsa igenom materialet noggrant för att hitta möjliga svar till mina 

frågeställningar och urskilja möjliga mönster. Sedan läste jag mina fältanteckningar om och om 

igen för att hitta det som inte var omedelbart uppenbart och möjligtvis inte hade blivit 

uppmärksammat tidigare. Analysen av det empiriska materialet innebar att leta efter 

nyckelhändelser samt urskilja olika teman. Uppmärksamheten riktades mot att hitta situationer 

som innehöll barns initiativtagande samt där barnen försökte påverka situationen. Vid analys 

ställdes följande frågor till materialet: Vilka slags initiativ tog barnen? Vilka frågor ställdes för 

barnen? Hade barnen inflytande? Vilken typ av lärarkontroll utövades under situationen? Vid 

analys användes Bernsteins begrepp stark respektive svag inramning. 

I min analys utgick jag både ifrån teorin och empirin. Det innebar att jag vid letandet utgick 

från mina frågeställningar, men hade ett öppet förhållningssätt även för vad empirin hade att 

erbjuda.   

5.3 Reflektion över metoden 

Att observationer inte är objektiva utan påverkas av forskarens förförståelse, vilket för forskaren 

innebär den teoretiska förståelsen (Johansson, 2013b, s. 48), var en viktig aspekt för mig att 

komma ihåg under datainsamlingen. Detta innebar att jag var försiktig och utgick ifrån att en 

annan forskare skulle kunna observera det som jag observerade. Likadant vid min analys av det 

empiriska materialet utgick jag ifrån att en annan forskare skulle kunna dra liknande slutsatser 

utifrån mina frågeställningar och de teoretiska perspektiven i studien.  

En fördel med observation är att även om en observation också innebär någon sorts tolkning, 

så kommer man närmare till det som faktiskt sker, jämfört med en intervju, där man kommer åt 

intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar om det som har skett.  

Även om det är omöjligt att inte påverka situationen när man observerar upplevde jag att 

barnen inte påverkades anmärkningsvärt av min närvaro. Genom rollen som deltagande 

observatör förhöll jag mig passiv, vilket verkade enligt min tolkning vara naturligt för barnen. 

Detta kunde bero på att samling var en situation där det föll naturligt att jag inte deltog aktivt 

utan satt på en stol en bit bort. Dessutom bidrog min redan etablerade relation till barnen att de 

utifrån min tolkning upplevde min närvaro som naturlig. Pedagogen var medveten om mina 

forskningsfrågor vilket kunde påverka pedagogens agerande under observationen. 

5.3.1 Studiens validitet 

Studiens validitet svarar på frågan om man mätte det man avsåg att mäta, det vill säga i vilken 

utsträckning blev frågställningarna besvarade. Studiens höga kvalitét garanterades genom god 

begreppsvaliditet, vilket innebar frånvaron av systematiska fel (Esaiasson m.fl., 2007, s. 70). 
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Begreppet inflytande definierades innan frågeställningarna formulerades. Genom att använda 

observation som datainsamlingsmetod, garanterades att studien mätte det som var avsikten att 

mäta, nämligen hur inflytandet möjliggjordes i relationer i den konkreta praktiken. Jag anser att 

datainsamlingsmetoden observation överensstämde med studiens forskningsfrågor och därmed 

gav studien hög validitet. 

Esaiasson m.fl. påpekar på ett särskilt problem vid observationsstudier – ”hur vet man 

egentligen vad det är man ser?” (2007, s. 355). För att kunna handskas med detta problem ska 

man använda sin omdömesförmåga på bästa sätt och vara försiktig i sina tolkningar. Studiens 

höga validitet innebär även att andra forskare skulle kunna observera och uppfatta det jag 

observerade och uppfattade på liknande sätt (Ibid.). Johansson (2013a, s. 28) menar att kvaliteten 

inom kvalitativ forskning försäkras genom att läsaren får insyn i forskningsprocessen. Det 

empiriska materialet bifogades som bilaga för att ge läsaren möjlighet att bekanta sig med det 

insamlade materialet som låg till grund för analys i denna studie. Då det empiriska materialet är 

begränsat kan inte denna studiens resultat generaliseras till andra sammanhang och kontext.    

5.3.2 Studiens reliabilitet 

Studiens reliabilitet är avhängigt av noggrannhet både vid både datainsamling och 

databearbetningen (Esaiasson m.fl., 2007, s. 70). Studiens höga reliabilitet har garanterats via 

noggrannhet och undvikande av slumpmässiga fel. Vid observationsstudier kan sådana fel uppstå 

till följd av slarviga och oläsliga anteckningar samt på grund av stress eller trötthet (Ibid.). Detta 

undveks genom att anteckningarna renskrevs direkt efter observationen för att kunna fylla 

eventuella oklarheter. All empirisk material bearbetades och analyserades systematiskt och på 

samma sätt.  

5.4 Etiska aspekter 

Det finns fyra huvudkrav på hur humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska bedrivas: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Nedanför redogörs för hur dessa fyra huvudkrav följdes under 

studien.  

I enlighet med informationskravet informerades pedagogerna på den aktuella avdelningen 

muntligt både om studien och om villkoren för deltagandet. Därefter delades ett 

informationsbrev11 ut till föräldrarna där det kortfattat stod om studiens syfte och genomförandet 

samt att det var frivilligt att låta barnen delta i studien. Informationsbrevet innehöll även 

information om studiens forskningshuvudman och kontaktuppgifter till mig ifall det skulle finnas 

några frågor.  

                                                 
11 Se bilaga 1 
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Samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet,  2002, s. 9). När det är barn som ingår i studien är det komplicerat 

med både informationskravet och samtyckeskravet. Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer bör 

samtycke inhämtas från vårdnadshavare ifall barnen är under 15 år (Ibid., s. 10). 

Informationsbrevet till föräldrarna innehöll därför en blankett där föräldrarna kunde fylla i ifall 

deras barn fick delta i studien eller ej. Samtyckeskravet innebar också att deltagarna fick när som 

helst avbryta sin medverkan och om detta informerades i brevet till föräldrarna. Jag var lyhörd för 

barnens reaktioner och var beredd att avbryta min observation om jag hade upplevt att barnen 

blev störda eller inte ville vara med. Jag upplevde dock inga tecken på att barnen blev störda av 

att jag observerade, detta kunde bero på att jag observerade barnen tillsammans i en grupp och 

att jag satte mig en bit bort från samlingen.  

Alla namn som förekom i materialet anonymiserades, vilket föräldrarna blev informerade om 

via informationsbrevet. På det viset uppfylldes kravet om konfidentialitet i studien. Dessutom 

fick både personalen och föräldrarna information om att materialet från observationerna enbart 

skulle användas till denna studie och inte till någonting annat. Det innebar också att det som jag 

såg och hörde under samlingen berättade jag inte för någon annan. Anteckningarna från 

observationerna förvarades och kommer att förvaras så att ingen förutom mig har tillgång till 

materialet.  

Med alla ovanstående åtagande anser jag denna studie uppfylla Vetenskapsrådets (2002) 

individsskyddskravets fyra huvudprinciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras resultaten från undersökningen i och med att studiens 

frågeställningar behandlas. Studiens frågeställningar var följande: Vilka initiativ tar barnen i 

samlingen? Vilka möjligheter har barnen att påverka sin situation? Vilken betydelse har lärarens 

agerande för barnens möjlighet att i praktiken få inflytande?  

Först ges en sammanfattning och en övergripande presentation av resultatet och därefter 

behandlas frågeställningarna samt de olika fenomen/teman som framträdde vid analys av 

empirin. Svar på mina frågeställningar redovisas i form av olika underrubriker samt med 

hänvisning till empirin. Empirin finns redovisat i bilaga 2.  

6.1 Samling – en aktivitet med stark klassifikation och stark inramning 

Vid analys av det insamlade materialet framträdde ett tydligt mönster i alla fyra samlingar. Alla 

samlingar karaktäriserades av både stark klassifikation och stark inramning. Bernsteins (2000) 

distinktion mellan ”the competence model” i förskolan och ”the performance model” i skolan 

stämde därmed inte överens med resultatet i denna studie. De observerade aktiviteterna i denna 

studie – samlingarna – kan snarare ses som ”the performance model”, eftersom samlingarna 

karaktäriserades av både starkt klassifikation och stark inramning.  Resultatet visade alltså att även 

”the performance model” förekommer i förskolan. 

I alla samlingar fanns det tydliga gränser mellan barn och den vuxne. Relationen mellan barn 

och pedagogen var asymmetrisk och barnens underordnade position var tydlig. Barnen 

förväntades bete sig på ett bestämt sätt, exempelvis att sitta still på sin plats och räcka upp 

handen. Reglerna var oftast explicita och barnen blev ofta påminda om reglerna, vad som var 

legitimt och vad som inte var legitimt. De flesta barnen verkade acceptera och följa dessa regler, 

vilket visade att reglerna var tydliga och barnen hade lärt sig hur man skulle uppföra sig under 

samlingen. Det fanns barn som bröt mot reglerna och dessa barn fick tillsägelser. 

Exempel 1. Emma försöker säga något. P: ”Vet ni, nu pratar ni och jag hörde inte vad Emma sa”. 

Emma säger något otydligt. Julia: ”Får jag berätta också?” P hör inte att Julia vill säga något, 

eftersom det är flera barn som pratar samtidigt. P: ”Nu blåser vi!” Barnen: ”Du tryckte där nere.” 

Alexander och Olle pratar med varandra och kittlar varandra. P: ”Men Alexander, vad håller ni på 

med?” P diskuterar med barnen vilka barn som ska duka enligt dukningsschemat. (Samling nr.4) 

I ovanstående exempel påminns barnen att inte prata samtidigt och Alexander får en tillsägelse 

eftersom han och Olle pratar med varandra och kittlar varandra. En ytterligare regel var att inte 

röra det material som pedagogen tog fram, exempelvis flanobilder till julsångerna (samling nr.4) 

eller ett spel som skulle spelas på samlingen (samling nr.4).  
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Pedagogen kontrollerade både innehållet i samlingen och hur kommunikationen försiggick. 

Pedagogen valde lekar, spel och sånger till samlingen. Kontrollen upprätthölls med explicita 

regler och rutiner. Pedagogen hade största talutrymmet, barnen fick räcka upp handen när de ville 

säga något och pedagogen fördelade ordet mellan barnen. Därigenom kontrollerade pedagogen 

både tempot och turordningen. Det fanns tillfällen där ett barn ville säga något, då frågade hon 

pedagogen först om hon fick säga något. Denna fråga från barnet visade att barnet var medveten 

om att det var pedagogen som bestämde över vem som talar när och att hon måste be om ordet.  

6.2 Barnens initiativ 

Med barns initiativ menas i denna studie situationer barn själva initierar något. Resultatet visade 

att i denna studie fanns det förhållandevis få belägg för barns initiativ. Nedan ges ett exempel där 

barnet tog initiativ och pedagogen bejakade barnets initiativ.  

Exemepel 2. Klockan är 11, det är samling före lunch. Det är 18 barn och en pedagog (P) 

närvarande. Barnen sitter i en ring på golvet och pedagogen sitter på ett litet podium. Barnen får 

sitta var de vill i ringen, platserna är inte bestämda. P inleder med att säga en julramsa och tända ett 

ljus på en adventljusstake av el. Alexander: ”Du tog det här ljuset igår också!”. P förklarar varför 

hon tänder samma ljus som igår och berättar om advent. P berättar att efter fjärde advent blir det 

jul. Alexander: ”Är barna Hedenhös slut då?”. P: ”Nej”. […] P tar fram pärmen för att skriva upp 

vilka barn som är på plats denna dag. P: ”Idag ska ni säga bara ja när jag säger ert namn, vi har 

bråttom”. Olle: ”Varför har vi bråttom?”. P: ” Därför att vi har bråttom, fröknarna ska göra massa 

saker”. P ropar upp namnen och barnen svarar ja. […] P: ”Nu får vi nog släcka ljuset, nu blåser 

vi!”. Axel: ”Jag kan visa en annan sak som är jätterolig!” P: ”Ja, vad är det?”. Axel: ”Ett öga!”. Axel 

tar fram ett leksaksöga från fickan och visar upp. Samlingen fortsätter med att öva lucia- och 

julsånger. (Samling nr.1) 

När Axel berättar att han kan visa en annan sak som är jätterolig, så får han göra det av 

pedagogen, trots att pedagogen tidigare under samlingen berättat att det är bråttom. Här försöker 

pedagogen närma sig barnets perspektiv i och med att pedagogen intresserar sig för vad barnet 

vill visa. Denna situation karaktäriseras av intersubjektivitet, pedagogen försöker anta den andres 

perspektiv, barnets perspektiv. Barnet får dock ingen respons av pedagogen utan samlingen 

fortsätter med att sjunga lucia- och julsånger.  

Ett annat exempel är en situation där ett barn vill ta initiativ och hjälpa en kompis. I en 

samling får Noah uppgift att gå och hämta komposthinken.  

Exempel 3. P säger till Noah att gå och hämta komposthinken. Noah går iväg, men kommer inte 

tillbaka. Ludvig vill gå och hjälpa Noah, men P säger till Ludvig: ”Du stannar här, han kan själv”. 

Noah kommer tillbaka utan komposthinken och säger: ”Jag hittar inte den”. Ludvig: ”Jag kan 

hjälpa honom”. P till Ludvig: Ja, gå och hjälp honom”. Noah och Ludvig går iväg och kommer 

tillbaka med komposthinken. (Samling nr.2) 

Ludvig vill gå och hjälpa Noah, men pedagogen säger att Noah kan hämta komposthinken själv. 

När Noah kommer tillbaka och säger att han inte hittar komposthinken, så försöker Ludvig igen 

och säger att han kan gå och hjälpa Noah och nu får Ludvig göra det. I denna situation behövs 
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det två försök från Ludvigs sida för att få ett ja från pedagogen. Pedagogen menar att Noah kan 

klara sig själv och inte behöver Ludvigs hjälp. Situationen kan tolkas på olika sätt, men det som är 

tydligt är hur barnets möjlighet att ta initiativ är direkt avhängigt av pedagogens agerande. Den 

vuxne har makt, det är den vuxne som bestämmer om barnet får ett ja eller ett nej till sitt 

initiativförsök. När pedagogen svarar ja till Ludvigs andra försök kan det tolkas som att 

pedagogen försöker närma sig till barnets perspektiv och därmed får Ludvig ett positivt 

bemötande till sitt initiativ.  

I följande exempel vill ett barn säga något och pedagogen svarar att ”nu får jag prata klart”. 

Men när pedagogen har pratat klart, så ger hon inte ordet till barnet utan barnet frågar själv en 

gång till om hon får säga en sak.  

Exempel 4. P: ”Nu var ni jätteduktiga. Idag ska vi baka pepparkakor. Ni som inte hinner baka idag, 

får baka imorgon”. Julia: ”Vet du, vet du, vet du en sak?”. P: ”Nej, nu får jag prata klart. Hur ska vi 

göra för att vi ska få reda på vem får börja baka? Vi måste nog ha lotteri”. P letar efter papper och 

gör lotter. Julia: ”Får jag berätta nu?” P: ”Nu får du berätta”. Julia: ”Jag har skickat kort till 

sagofen”. P: ”Har du skickat kort till sagofen! De som får ett kryss på lotten får börja baka, ni 

andra får leka. Är ni beredda nu? Nu kommer Agnes och delar ut lotter”. (Samling nr.2) 

Detta exempel visar hur Julia tar initiativ och vill berätta något. När pedagogen inte ger henne 

ordet efter att ha pratat klart själv, så frågar Julia en gång till om hon får berätta nu. Pedagogen 

verkar vara fokuserad på att göra lotter och inte så intresserad av vad Julia vill säga. Därmed har 

pedagogen en distans till barns perspektiv och Julia får själv vara aktiv för att få talutrymme. 

Resultatet i denna studie visar att pedagogens bemötande utav barns initiativ är en avgörande 

faktor för barns möjlighet för inflytande. Resultatet visar även en annan avgörande faktor som 

påverkar barns möjlighet att få inflytande vilket är pedagogens vilja och förmåga att närma sig 

barns perspektiv. Båda dessa resultat stämmer överens med tidigare forskning (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 71; Arnér, 2006, s. 74; Emilson, 2008, s. 86). Arnér (2006, s. 93) 

hävdar att pedagogernas nekande till barnens initiativ ofta orsakas av att pedagogerna upplever att 

barnens initiativ stör den rådande ordningen och de traditioner som finns i förskolan.  

6.3 Att kunna påverka sin situation 

Att kunna påverka sin situation innebär i denna studie att barnens åsikter och tankar beaktas. 

Analysen av det insamlade data visade att barnen hade förhållandevis begränsat utrymme för att 

påverka sin situation. Samlingen var obligatorisk, barnen kunde inte välja om de ville vara med 

eller inte. I Westlunds (2011, s. 157) studie fick de yngre barnen lämna samlingen om de inte ville 

vara med längre. Barnen i denna studie fick dock välja fritt var i samlingsringen de ville sitta. 

Det fanns många regler hur man skulle bete sig vid samlingen – sitta still, vänta på sin tur, 

räcka upp handen – vilket är vanligt vid stark inramning och vid det som Bernstein (2000) kallar 

för synlig pedagogik. Bernstein (Ibid., s. 14) menar att vid synlig pedagogik är relationen mellan 

de olika parterna hierarkisk och relationen mellan barn och den vuxne i denna studie var 
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hierarkisk. Det var många barn som följde reglerna, vilket visar att reglerna var tydliga och barnen 

hade lärt sig hur man skulle uppföra sig i samlingen. Det fanns barn som bröt mot reglerna och 

dessa barn fick förmaningar och tillsägelser. Pedagogen styrde över innehållet i samlingen – alltså 

vad som gjordes, barnen försökte inte ens påverka det. Alla sånger som sjöngs och lekar som 

lektes bestämdes av pedagogen. Pedagogen styrde också över hur kommunikationen gick till, vem 

som hade ordet och hur stort talutrymme varje person fick. Detta gjordes genom att barnen fick 

räcka upp handen och pedagogen fördelade ordet.  

Ett exempel på när barn försöker påverka sin situation är när Axel och Ebba får gå ifrån 

samlingen för att duka med en annan pedagog (P2), som har gått till köket för att hämta maten. 

Exempel 5. Axel och Ebba kommer in i samlingsrummet och Axel säger: ”Hon (den andra 

pedagogen) kommer inte!”. P: ”Ni kan sitta här så länge”. Axel: ”Nej, vi kan sitta i soffan (i 

hallen)”. P: ”Ni kan sitta här, nu gör ni som jag säger!”. Axel och Ebba sätter sig i ringen och är 

med i samlingen. (Samling nr.4) 

Den andra pedagogen dröjer med maten vilket påverkar samlingen så att samlingen blir lite längre 

än vanligt. När Axel och Ebba har väntat en stund på den andra pedagogen kommer de tillbaka 

till rummet där samlingen hålls och berättar att den andra pedagogen inte kommer. Då föreslår 

pedagogen som leder samlingen att Axel och Ebba ska sätta sig i ringen och vara med på 

samlingen tills den andra pedagogen kommer, men Axel föreslår att de kan vänta i soffan i hallen 

i stället. Då svarar pedagogen att Axel och Ebba ska sitta med i samlingen och göra som 

pedagogen säger. Axel ger ett förslag men pedagogens svar visar att det inte finns ett 

förhandlingsutrymme utan att barnen förväntas göra som pedagogen säger. 

Det fanns belägg där barnen kunde påverka sin situation. Exempelvis ville ett barn (Wilma i 

samling nr.1) inte öppna paketet vilket hon inte behövde göra. Det fanns ett annat exempel där 

två barn (Edvin och Liam i samling nr.4) inte ville vara med och spela ett spel och de behövde 

inte göra det, men skulle sitta kvar i samlingen och titta på.  

Det verkade som att barnen, de flesta i alla fall, hade anammat både de implicita och explicita 

reglerna som gällde under samlingen. Barnen ifrågasatte inte vad som gjordes i samlingen eller 

varför det gjordes på det viset. Vid en samling började ett barn med julramsan, vilket kan tolkas 

att han visste hur samlingen gick till och vilka rutiner som fanns. Både Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2001) och Arnér & Tellgrens (2006) studie visade att barnen upplevde att det var de 

vuxna som bestämde i förskolan samt att barnen inte ifrågasatte det att det var de vuxna som 

bestämde. Även om i denna studie genomfördes inga intervjuer med barnen så kan man 

möjligtvis tolka att de flesta barn, i alla fall i samlingssituationer, tog det för givet och accepterade 

att det var den vuxne som bestämde. 
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6.4 Pedagogens agerande 

Ett framträdande resultat i tidigare forskning var att pedagogernas förmåga eller intresse att 

närma sig barns perspektiv gynnade barns möjligheter för inflytande (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003; Arnér, 2006; Emilson, 2008, s. 86). Att närma sig barns perspektiv innebär bland 

annat att vuxna intresserar sig för barns tankar och erfareneheter, exempelvis genom att ställa 

öppna frågor utan givna svar. Resultatet i denna studie visade att frågorna som ställdes under 

samlingen var oftast slutna med givna svar och utrymmet för barns egna tankar och erfarenheter 

var begränsat. I följande exempel hade ett barn öppnat ett paket från julkalendern och fått en 

kyrka. 

Exempel 6. Alexander: ”En domkyrka”. P: ”Ja, det är en kyrka”. P: ”Emma får gå runt och visa 

(kyrkan) till alla”. P: ”Vad gör man i kyrkan?”. Olle: ”Pruttar”. Barnen börjar prata samtidigt om 

vad man gör i kyrkan. Alice: ”Man sjunger sånger, man sjunger psalmer”. P: ”Ja, det gör man. Vad 

heter han eller hon som jobbar i kyrkan?”. Alexander: ”Jesus”. Alice: ”Präst”. Alexander: ”Får man 

gifta sig med prästen?”. P: ”Ja, om man blir kär i prästen”. (Samling nr.3) 

Frågorna Vad gör man i kyrkan? och Vad heter han eller hon som jobbar i kyrkan? var slutna, 

pedagogen ville veta om barnen visste vad man gjorde i kyrkan och om barnen visste vad den 

personen som arbetade i kyrkan hette. Trots frågornas slutna karaktär kan dessa frågor dock 

möjligtvis ses som ett försök från pedagogens sida att ta reda på barns tankar.  

Det fanns flera exempel där pedagogen ställde en fråga utan att hon fick svar från barnen eller 

utan att hon väntade på ett svar.  

Exempel 7. P: ”Då ställer vi oss upp och dansar lite, rör på oss lite”. P och barnen sjunger Fader 

Abraham. När de har dansat klart, säger P: ”Vad ska vi hitta på?” Ingen som svarar. P berättar att 

de ska leka leken ”Vem är det som knackar på min rygg”. (Samling nr.3) 

Efter att de hade dansat klart frågade pedagogen Vad ska vi hitta på? Det var ingen av barnen som 

svarade och pedagogen upprepade inte sin fråga, utan bestämde att de skulle leka leken ”Vem är 

det som knackar på min rygg”. Att ingen svarade på pedagogens fråga kan tolkas som att barnen 

visste att de inte förväntades svara, eftersom frågan snarare var en retorisk fråga och att 

pedagogen ändå skulle bestämma. Att pedagogen inte frågade barnen en gång till kan tolkas som 

att pedagogen egentligen inte förväntade sig ett svar från barnen, utan frågan egentligen var riktad 

mot pedagogen själv. 

Det fanns situationer vilka kunde tolkas som att pedagogen ville eller försökte ge inflytande till 

barnen. Under en samling fick barnen lägga lika många kaplastavar som det fanns bokstäver i 

deras namn. Efteråt fick barnen i uppgift av pedagogen att bygga ett gemensamt bygge med 

kaplastavarna. 

Exempel 8. P: ”Nu ska jag samla in era namnlappar. Så ska ett barn börja bygga här i mitten och så 

får det barnet bestämma vem som får fortsätta med bygget. Nu drar jag en namnlapp här, Edvin, 

du får börja bygga något. Du får bygga precis vad du vill”. Edvin går fram och bygger något. P: 

”Då går du och sätter dig och får berätta vem som får fortsätta.” Edvin: ”Liam!”. P: ”Så nu är det 
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Liam du som får bestämma hur du vill bygga”. En efter en får barnen komma till mitten och 

fortsätta med bygget. P: ”Ni ska få bestämma sen vad det blir”. Hugo sitter inte still och P säger till 

honom: ”Hugo, ingen kröp runt när du byggde”. När alla barn har varit i mitten och byggt, frågar 

P: ”Nu ska jag fråga – vad blev det?”. Noah: ”Det blev ingenting!”. De övriga barnen säger 

ingenting. P: ”Blev det ingenting? Får jag ge ett förslag? Det är en lekpark. Här är gungan, här är 

rutschkanan.” Julia: ”Där, där är en båt”. P: ”Ja, vi kan låtsas att det är sjörövarnas båt”. Julia: 

”Fast här är ett litet tak”. P: ”Här kan era mammor och pappor sitta och dricka kaffe”. Julia: ”Där 

är sandlåda”. Filip: ”Där ska man sova på båten”. P: ”Nu var ni jätteduktiga”. (Samling nr.2) 

Barnen fick i uppgift att bygga gemensamt med kaplastavarna och pedagogen betonade att 

barnen fick bygga precis hur de ville. Pedagogen berättade även att barnen sedan skulle bestämma 

vad det blev för någonting. När barnen hade byggt klart frågade pedagogen vad det blev. Då 

svarade Noah att det blev ingenting. Inget annat barn kom med något förslag och pedagogen 

frågade inte heller vidare utan frågade om hon fick ge ett förslag själv. Pedagogen föreslog att 

bygget var en lekpark vilket verkade intressera bara Julia, som kom med olika förslag. Även Filip 

hade en kommentar, men övriga barnen sa ingenting. Min tolkning är att pedagogen försökte ge 

utrymme för barns tankar och ge barnen möjlighet att påverka situationen, vilket inte verkade 

intressera de flesta av barnen, förutom Julia och Filip. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) 

menar att det är barnens egna upplevelser som avgör om barnen har inflytande eller inte. I 

ovanstående situation är min tolkning att barnen verkade inte uppleva att de hade inflytande trots 

att pedagogen försökte lämna utrymme för det. I ovanstående exempel fick barnen bestämma 

vem som skulle fortsätta bygga och detta kan tolkas som att barnen hade inflytande.  

Ytterligare ett exempel var från en samling före maten när ett barn har öppnat paketet, då 

frågade pedagogen vad barnet ville göra med omslagspapperet.  

Exempel 9. P: ”Emma, nu frågar jag dig, vad du vill göra med (omslags)papperet och snöret?”. 

Emma: ”Jag vill spara dem”. Axel: ”Men du pratade inte med mig igår om papper”. P: ”Nu blåser 

vi ljuset”. (Samling nr.3) 

Emma får möjlighet att bestämma vad hon vill göra med omslagspapperet genom att pedagogen 

ställer en fråga.  

Tidigare i detta kapitel visades hur det var pedagogens bemötande av barns initiativ som 

avgjorde ifall barnen fick inflytande eller inte. Resultatet i denna studie visar att eftersom barnen 

har en underordnad position i förskolan i förhållande till de vuxna, är det vuxnas agerande som 

möjliggör eller hindrar barns möjligheter för inflytande.  

6.5 Det är lotten som bestämmer 

Ett intressant resultat som framträdde från empirin var lottningen. Lottningen förekom i alla 

samlingar. Pedagogerna hade skapat en julkalender, där varje dag fick ett barn öppna ett paket. 

Samlingen före maten innehöll en fast rutin, att det barnet som fick öppna paketet dagen innan 

fick dra lott för att veta vem som skulle öppna paketet den aktuella dagen. Det fanns ett exempel 
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från empirin där barnen diskuterade innan samlingen började och en pojke sa att han hoppades få 

paket.  

Exempel 10. Klockan är 11 och det är samling före maten. Det är 15 barn och en pedagog (P) 

närvarande. Barnen sitter i en ring på golvet, platserna är inte bestämda, barnen får sitta var de vill. 

Pedagogen sitter på ett litet podium. Innan samlingen börjar diskuterar några barn om paketen. 

Alexander: ”Hoppas att jag får paket idag!” Alice: ”Det är lotten som bestämmer”. P räknar 

barnen, det blir 15 barn. P sätter sig på trappan och frågar: ”Hur många saknas?” Alice: ”Tre”. 

Några barn börjar med ramsan. P: ”Vi börjar samtidigt, ett, två, tre.” P och barnen läser julramsan 

tillsammans och P tänder ljuset. Hugo: ”Ska du inte ta det andra ljuset också?” P: ”Men det 

berättade jag ju igår, vi får vänta tills måndag, för på söndag är ni hemma”. Maja: ”När det är 

tisdag, får vi ta alla”. P: ”Vi får se om ni är här när vi tänder alla, vissa kanske är lediga då”. P: 

”Emma, varsågod, nu får du komma och ta en lott”. Emma går fram, tar en lott och öppnar den. 

P: ”Vad står det? Emma: ”Hugo”. (Samling nr.4) 

När Alexander berättar att han önskar få paket denna dag, svarar Alice att det är lotten som 

bestämmer. Alice påminner Alexander att det är lotten som bestämmer och på det viset kan man 

inte påverka situationen. Lottdragningen i samlingen förekommer i samband med julkalendern, 

men lottningen förekommer även i samlingen i tvärgruppen.  

Exempel 11. P: ”Nu ska jag visa en namnlapp och den jag visar ska gå fram och hämta en frukt”. P 

visar Julias namnlapp och Julia går och hämtar frukt. P: ”Nu tar jag den som ligger underst. Maja!”. 

Maja går och tar frukt. P: ”Nu tar jag den (lappen) som ligger överst”. Det blir Liams namn. 

Melvin: ”Jag vill också!”. P: ”Det är lapparna som bestämmer”. (Samling nr.2) 

Melvin ville ha frukt och pedagogen svarade att det var lappen som bestämde. Ett ytterligare 

exempel var när Oliver ville öppna paket.  

Exempel 12. P: ”Nu blåser vi ljuset”. Oliver: ”Jag vill ha ett paket”. P: ”Det är lotterna som 

bestämmer, inte jag och inte du”. P: ”Då ställer vi oss upp och dansar lite, rör på oss lite”. 

(Samling nr.3) 

När Oliver säger att han vill ha ett paket, svarar pedagogen att det inte är hon och det är inte 

Oliver som bestämmer, utan det är lotten. Med Foucaults syn på makt som relationell kan detta 

förstås som att pedagogen vill hitta en ”mellanväg”, det vill säga att inte bestämma själv, men 

samtidigt får barnen inte heller bestämma. Det är som att pedagogen vill släppa kontrollen och 

makten ifrån sig, men detta medför inte en möjlighet för barnen att bestämma, utan det är 

”ingen” som bestämmer. Samtidigt är det ändå pedagogen som bestämmer eftersom det är 

pedagogen som har bestämt att det är lotten som avgör. 

I samlingen med tvärgruppen där barnen fick bygga ett gemensamt bygge med kaplastavar 

drar pedagogen en namnlapp för att veta vem som ska börja bygga.  

Exempel 13. P: ”Nu ska jag samla in era namnlappar. Så ska ett barn börja bygga här i mitten och så 

får det barnet bestämma vem som får fortsätta med bygget. Nu drar jag en namnlapp här, Edvin, 

du får börja bygga något. Du får bygga precis vad du vill”. (Samling nr.2) 

Lite senare under samma samling berättar pedagogen att de ska baka pepparkakor. 
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Exempel 14. P: ”Idag ska vi baka pepparkakor. Ni som inte hinner baka idag, får baka imorgon”. 

Julia: ”Vet du, vet du, vet du en sak?”. P1: ”Nej, nu får jag prata klart. Hur ska vi göra för att vi ska 

få reda på vem får börja baka? Vi måste nog ha lotteri”. P letar efter papper och gör lotter. Julia: 

”Får jag berätta nu?” P: ”Nu får du berätta”. Julia: ”Jag har skickat kort till sagofen”. P: ”Har du 

skickat kort till sagofen!”. P: ”De som får en kryss på lotten får börja baka, ni andra får leka. Är ni 

beredda nu? Nu kommer Agnes och delar ut lotter”. (Samling nr.2) 

För att dela in barnen i grupper bestämmer pedagogen att ha lotteri. Genom att ha lotteri är det 

inte pedagogen som bestämmer vilka barn som får börja baka och inte heller barnen bestämmer 

vilka som vill börja baka, utan det är lotten som bestämmer. Pedagogens agerande visar hur 

pedagogen inte ger makten till barnen utan till en tredje ”person”, till lotten. Samtidigt är det 

fortfarande pedagogen som har makten, eftersom det är pedagogen som bestämmer att man ska 

ha dra lott. 

6.6 Nu är det skolan! 

Ett annat utmärkande resultat som framträdde ur empirin var att pedagogen vid olika tillfällen 

kopplade ihop samlingssituationen med skolan. Dels karaktäriserades samlingen av explicita 

regler och förmaningar till barnen, men också att pedagogen vid olika tillfällen sa: ”Nu är det 

skola!”.  

Exempel 15. Klockan är 9.30 och det är samling i tvärgruppen. Det är 13 barn och två pedagoger, 

en pedagog som leder samlingen (P) och en pedagog som sitter på stolen utanför samlingsringen. 

Barnen sitter på golvet i en ring. […] P delar bananerna och frågar barnen hur många bitar bananer 

de har nu. Melvin lägger sig på magen och P säger till Melvin: ”Sådant har vi gjort hemma (dvs. 

sovit), nu har vi lite skola”. Oliver: ”Min mamma är större än dig”. P: ”Hon är längre än mig, men 

jag är äldre”. P säger till barnen att räkna bananhalvorna och frågar sedan: ”Räcker det?” Barnen: 

”Nej”. P: ”Behöver vi fler?”. Barnen: ”Ja!”. P delar en banan till och frågar: ”Hur många har vi 

nu?”. Barnen räknar tillsammans med P till tolv. P:” Räcker det nu?” Barnen: ”Ja!”. P: ”Hur många 

barn var vi?”. Barnen: ”Tretton”. P: ”Räcker det då?” Barnen: ”Ja!”. P: ”Nej, det räcker ju inte”. P: 

”Hugo, kan du gå till köket och hämta en frukt?”. Hugo kommer tillbaka med ett päron. P delar 

päronet och säger: ”Nu får vi räkna igen för att se om det räcker”. P och barnen räknar 

tillsammans till fjorton. P: ”Räcker det nu?”. Hugo: ”Det blir för mycket”. P: ”Ja, det blir för 

många, men det räcker”. P: ”Nu ska jag visa era namnlappar, nu är det skolan. Nu ska jag visa en 

namnlapp och den jag visar ska gå fram och hämta en frukt”. (Samling nr.2) 

I denna samling hänvisar pedagogen två gånger till skolan, första gången efter att ha gett Melvin 

en tillsägelse och andra gången när pedagogen tar fram namnlapparna. Pedagogen kopplar 

samlingssituationen ihop med skolan både hur man ska bete sig (inte ligga på magen) och med 

innehållet (att man ska känna igen sitt namn).  

Barnen fick också räcka upp handen, ibland sa pedagogen det tidigt under samlingen, ibland i 

mitten av samlingen. Som tidigare redovisats karaktäriserades samlingarna i denna studie av stark 

klassifikation och stark inramning, ett pedagogiskt system som Bernstein (2000) kallar för ”the 

performance model” och enligt Bernstein förekommer i skolan. Denna studie visade att ”the 

competence model” förekom i förskolan och att pedagogen själv kopplade samlingssituationer 

ihop med skolan. 
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7 Diskussion 

Studiens övergripande syfte var att studera förskolebarns inflytande, i form av att kunna ta 

initiativ och kunna påverka. Som tidigare påpekats är ett framträdande resultat från tidigare 

forskning att barns inflytande i vuxenstyrda aktiviteter är begränsat (Ekström, 2006; Emilson, 

2008) och så var fallet även i denna studie.  

7.1 Inflytande under samlingen 

I denna studie var barnens möjligheter till inflytande under samlingen begränsade, då pedagogen 

styrde både innehållet i samlingen och hur kommunikationen fortlöpte. Resultatet i denna studie 

visade precis som tidigare forskning visat att situationer med stark klassifikation och stark 

inrmaning begränsade barns inflytande (Emilson, 2008, s. 77). Barnen tog förhållandevis få 

inititativ och hade begränsade möjligheter att kunna påverka sin situation. Den vuxne upprätthöll 

kontrollen genom explicita regler och förstärkte sin maktposition genom att påminna om regler 

och ge förmaningar. De flesta barn verkade ha ”lärt sig” hur man skulle bete sig i 

samlingssituationen och ha accepterat att det inte fanns utrymme för egna initiativ. Det fanns 

dock exempel på barn som försökte ta initiativ. Exempel på barns initiativ var när ett barn ville 

visa upp något för de andra (Axel i exempel 2). I ett exempel där ett barn tog initiativ var Ludvig 

(exempel 3) när han ville hjälpa Noah. Ludvig försökte två gånger innan han fick ett bejakande 

från pedagogens sida. Ytterligare ett initiativtagande från barnens sida var när Julia ville berätta 

någonting (exempel 4). Resultatet visade tydligt hur pedagogens bemötande av barns initiativ 

avgjorde möjliggörandet av barns inflytande. 

Hela samlingssituationen var starkt styrd och kontrollerad av läraren och barnen hade 

förhållandevis begränsade möjligheter att påverka sin situation. Samlingen var obligatorisk och 

innehållet i samlingen bestämdes av pedagogen.  

Frågan är dock hur samlingen som är väldigt hårt styrd och kontrollerad aktivitet stämmer 

överens med läroplanens intentioner med barns inflytande? Emilsons (2008) studie visar på ett 

intressant resultat då det fanns exempel på samlingar med stark lärarkontroll där barnen hade 

inflytande. Emilson menar att det avgörande är hur lärarkontrollen upprätthölls. Samlingar där 

lärarkontrollen upprätthålls genom att närma sig barns perspektiv gynnade barnens inflytande i 

och med att barnen gjorde fria val utifrån egna initiativ (Ibid., s. 79).  

Westlund (2011, s. 77) påpekar att man inte kan glömma bort att det trots allt är pedagogerna 

som har det yttersta ansvaret i förskolan. Men detta behöver inte innebära att barnen inte kan ha 

inflytande, frågan är bara vad som menas med inflytande. Flera pedagoger i Westlunds studie 

understryker att inflytande inte bara handlar om att bestämma (Ibid., s. 147). Westlund föreslår 

att inflytande innebär att barnen ska ”kunna påverka utformningen av de gemensamma 
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aktiviteterna genom att uttrycka åsikter eller önskemål om dess innehåll och utformning” (Ibid., s. 

148). Utifrån Westlunds förslag skulle inflytande under samlingen kunna innebära att barnen är 

med och utformar innehållet och formen av samlingen.  

7.2 Makt som relationell 

Resultatet i denna studie visade att relationen mellan barn och den vuxne var för det mesta 

asymmetrisk, vilket innebar att barnen tilldelades en underordnad position. Denna studie visade 

hur pedagogen oftast hade makten och hur kontrollen upprätthölls genom explicita regler och 

tillsägelser. Det fanns några situationer som tydde på att pedagogen släppte makten genom att ge 

utrymme för barns initiativ och tankar, exempelvis när Axel ville visa sitt leksaksöga (exempel 2) 

eller när Julia berättade att hon hade skickat kort till sagofen (exempel 14). Det var den vuxne 

som genom sin överordnade position bestämde när hon ville släppa makten och kontrollen 

genom att bejaka barnens initiativ och närma sig barns perspektiv. Resultatet i denna studie 

visade att barn tog få initiativ och hade begränsade möjligheter att påverka sin situation vilket 

berodde på att den vuxne styrde över samlingssituationen genom att kontrollera både innehållet i 

samlingen och kommuniktionen. 

Westlund (2011) föreslår att man inte behöver se på inflytande att det är antingen barn eller 

vuxna som bestämmer i förskolan, utan att även om det är de vuxna som har det yttersta ansvaret 

och sätter ramarna, så ska barnen ges möjlighet att kunna forma och utmana dessa ramar. 

Westlund skriver vidare att ”inflytande blir inte något som antingen barn eller vuxna har, utan 

något som utövas i interaktion” (Ibid., s. 174).  

Ett framträdande resultat var att pedagogen använde lottningen vid situationer där man skulle 

bestämma. Genom att ha lotteri eller hänvisa till att det är lotten som bestämmer verkar 

pedagogen vilja släppa kontrollen och makten, men samtidigt inte vilja låta barnen ha makten 

över situationen. Eftersom det var pedagogen som bestämde att använda lotten fanns makten 

egentligen kvar hos pedagogen även om situationen kunde förstås som att pedagogen hade släppt 

makten. 

7.3 Att närma sig barns perspektiv 

En utgångspunkt i denna studie var vikten av intersubjektivitet, det vill säga att kunna byta 

perspektiv. Tidigare forskning visar hur intersubjektivitet påverkar barns inflytande positivt. Både 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003), Arnér (2006) och Emilson (2008) visar hur pedagogerna 

genom närmandet till barns perspektiv kan möjliggöra och gynna barns inflytande. I empirin i 

denna studie fanns få belägg för pedagogens intresse att närma sig barns perspektiv. Barnens 

tankar och erfarenheter gavs inte utrymme under samlingen, i stället dominerade slutna frågor 

med givna svar. Emilson (2008) hävdar att intersubjektivitet, det vill säga att kunna ta den andres 

perspektiv kan rubba den hierarkiska relationen mellan barn och vuxna i förskolan och leda till 
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symmetriska möten. Saknaden av intersubjektivitet i denna studie ledde till att relationen mellan 

barn och den vuxne karaktäriserades av hierarkiska och asymmetriska möten, vilket i sin tur ledde 

till ett begränsat inflytande för barnen. 

Frågan är också vem bestämmer vad som är inflytande och vem bestämmer vad barnen kan ha 

inflytande över? I situationen där barnen fick uppgift att bygga ett gemensamt bygge av 

kaplastavar och senare kunde bestämma vad det blev för någonting verkade det inte intressera 

barnen. Min tolkning är att pedagogen ville ge barnen inflytande, men barnen upplevde inte det 

så. Pramling Samuelsson & Sheridans (2003, s. 71–72) definition av inflytande och delaktighet 

utgår från barnens upplevelse, alltså om barnen erfar att de blir hörda och sedda har barnen 

inflytande. Westlund (2011) fann att barnen i förskolan inte alltid upplevde att de hade inflytande 

i situationer där pedagogerna menade att de gav barnen inflytande. Det finns liknande resultat 

inom skolforskning där eleverna upplever att de har inflytande över saker som inte är viktiga för 

dem, men inte över saker som de skulle vilja ha inflytande över (Elvstrand, 2009; Rönnlund, 

2011). 
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8 Konklusion 

Denna studie har belyst hur barns inflytande kommer eller inte kommer till uttryck i förskolans 

vardagliga praktik. Det som undersöks och diskuteras är alltså möjligheter och begränsningar för 

det inflytande barn i förskolan i praktiken har eller inte har. Att diskutera barns inflytande i 

förskolan innebär att man måste ta ställning till olika frågor. För det första måste man reflektera 

över vad inflytande innebär. Både tidigare forskning (Arnér, 2006; Ekström, 2006; Emilson, 2008) 

och resultatet från denna studie visar barns begränsade möjligheter för inflytande i förskolan, 

särskilt i de vuxenstyrda aktiviteterna. Eftersom tidigare forskning visar även att barn upplever att 

det är de vuxna som bestämmer i förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson 2001; Arnér & 

Tellgren, 2006) och pedagogerna är kluvna inför arbetet med barns inflytande, både för att 

inflytande är ett komplext och svårdefinierat begrepp och för att pedagogerna upplever att de 

hamnar i olika dilemman i sitt arbete med barns inflytande (Arnér, 2006; Westlund, 2011) är det 

relevant att studera barns inflytande i förskolan. 

Eftersom den empiriska forskningen om förskolebarns inflytande är begränsat samt med 

tanke på det stora tolkningsutrymmet som styrdokumenten lämnar anser jag dessutom att det är 

nödvändigt och värdefullt att studera möjligheter och begränsningar för barns inflytande i 

förskolan med utgångspunkt i det normativa som står i styrdokumenten och relaterat till det som 

faktiskt förekommer. Denna studie omfattade inte pedagogernas och barnens uppfattningar 

gällande barns inflytande i förskolan. I stället belyser resultatet i denna studie hur inflytande 

konkretiseras i förskolans vardagliga praktik med användning av observation som metod. Trots 

att forskningen om barns inflytande i förskolan ökar finns det fortfarande många frågor kvar. 

Dels skulle det vara intressant att veta hur barnen själva upplever sina möjligheter för inflytande, 

alltså studera inflytande utifrån barnens perspektiv. Det skulle också vara intressant att studera 

det formella inflytandet i förskolan, exempelvis studera barnråd – dess funktion och betydelse för 

barns möjligheter för inflytande. I den reviderade läroplanen änvänds formuleringen reellt 

inflytande – ”förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll” (Lpfö98, 2010, s. 12). En intressant fråga är hur kan denna formulering 

reellt inflytande tolkas och konkretiseras i praktiken. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Jag heter Monika Vallikivi och jag läser till förskollärare vid Uppsala universitet. 

Just nu håller jag på att skriva min examensuppsats som handlar om barns 

inflytande i förskolan. För att samla material till mitt arbete behöver jag observera 

några samlingar.  

Resultatet av observationerna kommer enbart att användas i mitt examensarbete 

och alla deltagare kommer att vara anonyma, dvs att inga riktiga namn kommer att 

användas. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Jag vill härmed fråga om ditt/ert tillstånd att observera några samlingar där 

ditt/ert barn deltar. 

 

Om ni har några frågor kan ni kontakta mig: 

namn.efternamn@student.uu.se 

 

Med vänlig hälsning, 

Monika Vallikivi 

 

 

Lämna lappen senast nu på fredag (29/11). Tack! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Barnets namn:______________________________________________ 

 

Jag tillåter att mitt barn deltar i studien: 

 

JA   NEJ 

 

Vårdnadshavarens namn:   

 

_____________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift:  

 

_____________________________________________________________ 

 

mailto:namn.efternamn@student.uu.se


 

Bilaga 2 

1. Samling nr.1 - samlingen före lunch (ca 20 min.) 

Klockan är 11, det är samling före lunch. Det är 18 barn och en pedagog (P) närvarande. Barnen sitter i en 

ring på golvet och pedagogen sitter på ett litet podium. Barnen får sitta var de vill i ringen, platserna är inte 

bestämda. P inleder med att säga en julramsa och tända ett ljus på en adventljusstake av el. Alexander: ”Du 

tog det här ljuset igår också!”. P förklarar varför hon tänder samma ljus som igår och berättar om advent. 

P berättar att efter fjärde advent blir det jul. Alexander: ”Är barna Hedenhös slut då?”. P: ”Nej”. P vänder 

sig till Olle (eftersom Olle hade öppnat paketet igår). P: ”Olle, vilket nummer ska paketet ha? Vad 

kommer efter två i almanacka?”. Barnen i kör: ”Tre”. P: ”Upp till bevis”. Olle drar tvåan i almanackan. P: 

”Alla ni som sa tre hade alldeles rätt”. Hugo pratar med Filip. P: ”Hugo, nu har du en chans till!”. P tar 

fram pärmen för att skriva upp vilka barn som är på plats denna dag. P: ”Idag ska ni säga bara ja när jag 

säger ert namn, vi har bråttom”. Olle: ”Varför har vi bråttom?”. P: ” Därför att vi har bråttom, fröknarna 

ska göra massa saker”. P ropar upp namnen och barnen svarar ja. P säger till några som ligger på golvet: 

”Och då har vi legat färdigt, ni får lägga er efter julkalendern ikväll”. P letar efter lotterilådan. Olle får gå 

fram och ta en lott för att få veta vem som får öppna paketet. Olle försöker läsa vad det står på lappen. 

Olle tror att det står Wilma på lappen. P: ”Visa lappen till Wilma, så får hon säga om det är hennes namn 

på lappen”. Det är Wilmas namn på lappen, men Wilma vill inte öppna paketet. P: ”Du behöver inte om 

du inte vill”. Olle får ta en ny lott och det står Axel på den. Axel går fram till julkalendern och klipper 

paketet med siffran tre. Axel försöker öppna paketet. Alexander: ”Jag tror att det är ett hus!”. Elliot: ”Jag 

vet vad det är!”. Barnen i kör: ”Ett hus! Ett hus!”. Axel har fått upp paketet och det är ett hus. P: ”Nu får 

du gå runt och visa huset”. Axel går runt och visar huset och sätter sig sedan på sin plats i ringen. P: ”Nu 

får vi nog släcka ljuset, ni blåser vi!”. Axel: ”Jag kan visa en annan sak som är jätterolig!” P: ”Ja, vad är 

det?”. Axel: ”Ett öga!”. Axel tar fram ett leksaksöga från fickan och visar upp. Samlingen fortsätter med 

att öva lucia- och julsånger. Sedan ställer alla sig upp, håller varandra i händerna och sjunger matsången. P: 

”Axel, du får tuffa ut oss”. De sjunger låten Tingelingelinge, tåget far och håller varandra i händerna, Axel går 

först och de andra följer efter honom. 

 

2. Samling nr.2 – samlingen i tvärgruppen (ca 25 min.)  

Klockan är 9.30. Det är 13 barn och två pedagoger, en pedagog som leder samlingen (P) och en pedagog 

som sitter på stolen utanför samlingsringen. Barnen sitter på golvet i en ring. P räknar barnen för att veta 

hur mycket frukt det behövs. P: ”Vilka är inte här?” Barnen pratar samtidigt. P: ”Räck upp handen!”. 

Ludvig: ”Alfred. Och Saga”. Noah: ”Men Alfred kan se oss”. P: ”Just det, Alfred bor jättenära”. P säger 

till Noah att gå och hämta komposthinken. Noah går iväg, men kommer inte tillbaka. Ludvig vill gå och 

hjälpa Noah, men P säger till Ludvig: ”Du stannar här, han kan själv”. Noah kommer tillbaka utan 

komposthinken och säger: ”Jag hittar inte den”. Ludvig: ”Jag kan hjälpa honom”. P till Ludvig: ”Ja, gå och 

hjälp honom”. Noah och Ludvig går iväg och kommer tillbaka med komposthinken. P delar bananerna 



 

och frågar barnen hur många bitar bananer de har nu. Melvin lägger sig på magen och P säger till Melvin: 

”Sådant har vi gjort hemma (dvs. sovit), nu har vi lite skola”. Oliver: ”Min mamma är större än dig”. P: 

”Hon är längre än mig, men jag är äldre”. P säger till barnen att räkna bananhalvorna och frågar sedan: 

”Räcker det?” Barnen: ”Nej”. P: ”Behöver vi fler?”. Barnen: ”ja!”. P delar en banan till och frågar: ”Hur 

många har vi nu?”. Barnen räknar tillsammans med P till tolv. P:” Räcker det nu?” Barnen: ”Ja!”. P: ”Hur 

många barn var vi?”. Barnen: ”Tretton”. P: ”Räcker det då?” Barnen: ”Ja!”. P: ”Nej, det räcker ju inte”. P: 

”Hugo, kan du gå till köket och hämta en frukt?”. Hugo kommer tillbaka med ett päron. P delar päronet 

och säger: ”Nu får vi räkna igen för att se om det räcker”. P och barnen räknar tillsammans till fjorton. P: 

”Räcker det nu?”. Hugo: ”Det blir för mycket”. P: Ja, det blir för många, men det räcker”. P: ”Nu ska jag 

visa era namnlappar, nu är det skolan. Nu ska jag visa en namnlapp och den jag visar ska gå fram och 

hämta en frukt”. P visar Julias namnlapp och Julia går och hämtar en frukt. P: ”Nu tar jag den som ligger 

underst”. Maja går och tar en frukt. P: ”Nu tar jag den (lappen) som ligger överst”. Det blir Liams namn. 

Melvin: ”Jag vill också!”. P: ”Det är lapparna som bestämmer”. P visar en lapp till Filip och frågar vad det 

står på lappen. Filip: ”Jag”. P: ”Nej, det står inte jag, det står Filip, ditt namn”. När alla barn har fått frukt 

tar P fram kaplastavarna. P: ”Nu har jag tagit fram kaplastavar. Kommer ni ihåg vad vi gjorde igår?” Ingen 

som svarar. P: ”Igår fick ni räkna hur många bokstäver fanns i era namn”. Några barn går lite framåt för 

att känna på kaplastavarna. P: ”Så sitter ni kvar på era platser och ingen rör något”. P lägger alla 

namnlappar på ett fat och barnen ska ta lappen med sitt namn. P: ”Varsågoda, ni får ta era namn. Titta, ni 

kan! Bra!”. När alla har fått namnlappar säger P: ”Nu ska ni ta så många kaplastavar hur många bokstäver 

som ni har i ert namn. En kaplastav under varje bokstav. Lägg kaplastavarna framför er!”. P: ”Nu ska alla 

barn titta på Maja”. P visar hur man lägger fyra kaplastavar under varje bokstav i Maja. Maja: ”L också!”. 

P: ”Du har ingen L, du har bara 4 bokstäver. Vi tar bara förnamn”. P säger bokstäverna i Noahs namn: N, 

O, men A och H? P går runt till varje barn för att se hur de har gjort. P: ”Kan ni läsa era namn?” P läser 

varje barns namn. P: ”Nu ska jag samla in era namnlappar. Så ska ett barn börja bygga här i mitten och så 

får det barnet bestämma vem som får fortsätta med bygget. Nu drar jag en namnlapp här, Edvin, du får 

börja bygga något. Du får bygga precis vad du vill”. Edvin går fram och bygger något. P: ”Då går du och 

sätter dig och får berätta vem som får fortsätta.” Edvin: ”Liam!”. P: ”Så nu är det Liam du som får 

bestämma hur du vill bygga”. En efter en får barnen komma till mitten och fortsätta med bygget. P: ”Ni 

ska få bestämma sen vad det blir”. Hugo sitter inte still och P säger till honom: ”Hugo, ingen kröp runt 

när du byggde”. När alla barn har varit i mitten och byggt, frågar P: ”Nu ska jag fråga – vad blev det?”. 

Noah: ”Det blev ingenting!”. De övriga barnen säger ingenting. P: ”Blev det ingenting? Får jag ge ett 

förslag? Det är en lekpark. Här är gungan, här är rutschkanan.” Julia: ”Där, där är en båt”. P: ”Ja, vi kan 

låtsas att det är sjörövarnas båt”. Julia: ”Fast här är ett litet tak”. P: ”Här kan era mammor och pappor sitta 

och dricka kaffe”. Julia: ”Där är sandlåda”. Filip: ”Där ska man sova på båten”. P: ”Nu var ni jätteduktiga. 

Idag ska vi baka pepparkakor. Ni som inte hinner baka idag, får baka imorgon”. Julia: ”Vet du, vet du, vet 

du en sak?”. P: ”Nej, nu får jag prata klart. Hur ska vi göra för att vi ska få reda på vem får börja baka? Vi 

måste nog ha lotteri”. P letar efter papper och gör lotter. Julia: ”Får jag berätta nu?” P: ”Nu får du 

berätta”. Julia: ”Jag har skickat kort till sagofen”. P: ”Har du skickat kort till sagofen! De som får ett kryss 



 

på lotten får börja baka, ni andra får leka. Är ni beredda nu? Nu kommer Agnes och delar ut lotter. Tycker 

ni att lekparken ska vara kvar?” Barnen: ”Ja”. De som fick kryss går och tvättar händerna, övriga barnen 

börjar leka. 

 

3. Samling nr.3 – samlingen före lunch (ca 15 min.)   

Klockan är 11 och det är samling före maten. Det är 20 barn och två pedagoger närvarande. Barnen sitter i 

en ring på golvet, platserna är inte bestämda utan barnen får sitta var de vill. Pedagogen som leder 

samlingen (P) sitter på ett litet podium/en liten trappa och den andra pedagogen sitter på en stol lite 

utanför ringen och har ett barn i knäet. P: ”Axel, kan du hämta en sax?” Axel går iväg. P tar fram 

adventsljusstaken. Olle börjar med ramsan: ”Det första ljuset brinner”. P: ”Ja, just det, det ska ju vara det 

första ljuset brinner”. Alla läser ramsan tillsammans och P tänder första ljuset i ljusstaket. Axel kommer 

med saxen och ger till P. P till Hugo: ”Nu får du sluta”. P: ”Vad betyder advent?” Alexander: ”Att det är 

jul snart”. P: ”Ja, just det. Men själva ordet betyder ankomst. Det är något som kommer. Nu ska Axel dra 

lappen”. Axel drar lappen i kalendern. P: Nu får du komma Axel och dra en lott här”. Axel tar en lott och 

säger: ”Ebba”! P: ”Nej, det är inte Ebba”. Axel: ”Emma”. P: ”Visa det till Emma så att hon känner igen 

sitt namn”. P till Emma: ”Nu ska du ta paket nummer fyra”. Alice: ”Jag undrar vad det blir”. P: ”Ja, det 

vet vi inte. Det blir blodpudding till mat, det vet vi”. Olle: ”Det kan bli ett hus”. P frågar Emma som 

håller på att öppna paketet: ”Går det bra?”. Ebba: ”Ett hus!”. P: ”Det är bara hus i de här paketen, vad 

mysko!”. Alice: ”Jag tror att det blir en stad”. Alexander: ”En domkyrka”. P: ”Ja, det är en kyrka”. P: 

”Emma får gå runt och visa (kyrkan) till alla”. P: ”Vad gör man i kyrkan?”. Olle: ”Pruttar”. Barnen börjar 

prata samtidigt om vad man gör i kyrkan. Alice: ”Man sjunger sånger, man sjunger psalmer”. P: ”Ja, det 

gör man. Vad heter han eller hon som jobbar i kyrkan?”. Alexander: ”Jesus”. Alice: ”Präst”. Alexander: 

”Får man gifta sig med prästen?”. P: ”Ja, om man blir kär i prästen”. P: ”Emma, nu frågar jag dig, vad du 

vill göra med (omslags)papperet och snöret?”. Emma: ”Jag vill spara dem”. Axel: ”Men du pratade inte 

med mig igår om papper”. P: ”Nu blåser vi ljuset”. Oliver: ”Jag vill ha ett paket”. P: ”Det är lotterna som 

bestämmer, inte jag och inte du”. P: ”Då ställer vi oss upp och dansar lite, rör på oss lite”. P och barnen 

sjunger Fader Abraham. När de har dansat klart, säger P: ”Vad ska vi hitta på?” Ingen som svarar. P 

berättar att de ska leka leken ”Vem är det som knackar på min rygg”. Efter leken sjungs matsången. 

 

4. Samling nr.4 – samlingen för lunch (ca 30 min.) 

Klockan är 11 och det är samling före maten. Det är 15 barn och en pedagog (P) närvarande. Barnen sitter 

i en ring på golvet, platserna är inte bestämda, barnen får sitta var de vill. Pedagogen sitter på ett litet 

podium. Innan samlingen börjar diskuterar barnen paketen. Alexander: ”Hoppas att jag får paket idag!” 

Alice: ”Det är lotten som bestämmer”. P räknar barnen, det blir 15 barn. P: ”Hur många saknas?” Alice: 

”Tre”. Några barn börjar med ramsan. P: ”Vi börjar samtidigt, ett, två, tre.” P och barnen läser julramsan 

tillsammans och P tänder ljuset. Hugo: ”Ska du inte ta det andra ljuset också?” P: ”Men det berättade jag 

ju igår, vi får vänta tills måndag, för på söndag är ni hemma”. Maja: ”När det är tisdag, får vi ta alla”. P: 

”Vi får se om ni är här när vi tänder alla, vissa kanske är lediga då”. P: ”Emma, varsågod, nu får du 



 

komma och ta en lott”. Emma går fram och tar en lott och öppnar den. P: ”Vad står det?” Emma: 

”Hugo”. P: ”Ja, det gör det”. P till Hugo: ”Och vilket nummer ska det vara på almanackan?” Hugo: 

”Fem!”. Hugo går och hämtar saxen och klipper loss paketet. Alexander till Hugo: ”Jag kan hjälpa dig, ska 

jag hjälpa dig?” Alexander går fram till Hugo, och Olle går också dit. P ser inte eller reagerar inte. Hugo 

klipper loss paketet och öppnar paketet. Alexander och Olle går tillbaka dit de satt. P: ”Då får vi se”. 

Barnen i kör: ”Julgran!” Axel: ”Det ska vara jul där!” (där de ställer husen, på ett bord i andra rummet). 

Alice: ”Ja! Det ska vara jul där!” P: ”Hugo, du får gå runt och visa granen”. Hugo går och visar runt och 

ställer sedan granen på bordet i andra rummet. Hugo kommer tillbaka: ”Jag ställde mellan två hus.” P: 

”Vad vill du göra med pappret?” Hugo: ”Jag vill klippa ut dem imorgon”. Emma försöker säga något. P: 

”Vet ni, nu pratar ni och jag hörde inte vad Emma sa”. Emma säger något otydligt. Julia: ”Får jag berätta 

också?” P hör inte att Julia vill säga något, eftersom det är flera barn som pratar samtidigt. P: ”Nu blåser 

vi!” Barnen: ”Du tryckte där nere.” Alexander och Olle pratar med varandra och kittlar varandra. P: ”Men 

Alexander, vad håller ni på med?” P diskuterar med barnen vilka barn som ska duka enligt 

dukningsschemat. Det är Axel och Ebba som ska duka och de går iväg. P berättar att de ska öva 

luciasångerna. P tar fram bilderna till sångerna. P: ”Nu hade jag tänkt att ni får sjunga själva. Vet ni, när vi 

ska sjunga till era föräldrar, så är det ni som ska sjunga och inte vi fröknar.” P tar fram bilderna till sången 

och lägger dem på flanotavlan. Barnen sjunger Santa Lucia, P sjunger med ibland. P: ”Det tycker jag var 

bra!” Alexander: ”Men du sa att vi skulle sjunga, inte du”. P: ”Men, (svarar inte mer). Alice: ”Jag tycker 

faktiskt… P: ”Nu ska vi sjunga Staffan Stalledräng”. Linnea börjar sjunga. P: ”Alla börjar samtidigt, Linnea”. 

Barnen sjunger sången. Olle ligger på magen, P ser inte. Alexander lägger sig också i magen. P tar fram 

bilderna till nästa sång, Tre Pepparkaksgubbar och pratar om sången. Julia: ”Jag ser inte, jag ser inte har jag ju 

sagt!”. P till Olle: ”Du sitter i vägen, de kan inte se”. När de är klara med sången, frågar P: ”Är det någon 

annan sång som är svår? Julia: ”Blinka, lilla stjärna”. P: ”Är den svår?” Barnen i kör: ”Nej!” P: ”Midnatt 

råder, kan ni den då?” Barnen sjunger Midnatt råder, P sjunger ibland med. Alexander: ”Varför ska du 

sjunga, om du har sagt att vi ska sjunga?” P: ”För att jag tycker att jag hör inte er”. P: ”Då sjunger vi Sätt 

Dig På Bocken, kan ni den bra?” Några barn känner på bilderna till sången. P: ”Nej, ni får inte röra dem, jag 

är så rädd om dem”. Axel och Ebba kommer in i samlingsrummet och Axel säger: ”Hon (den andra 

pedagogen) kommer inte!”. P: ”Ni kan sitta här så länge”. Axel: ”Nej, vi kan sitta i soffan (i hallen)”. P: 

”Ni kan sitta här, nu gör ni som jag säger!”. Axel och Ebba sätter sig i ringen och är med i samlingen. P tar 

fram ett spel. Alice: ”Vad är det där?” Barnen är nyfikna och kommer fram för att titta på spelet. P: ”Nu 

ska ni sitta på era platser!”. Alexander: ”Jag kommer inte ihåg”. Alexander börjar berätta hur spelet går till. 

Alice: ”Det tycker jag är tråkigt!” P: ”Men du har aldrig gjort det Alice. Det är inte så lätt, det är därför du 

kanske tycker att det är svårt”. De spelar spelet, som går ut på att man får en påse och man ska känna på 

påsen och gissa vad som finns i påsen och ta det kort vilket man tror finns i påsen. Edvin och Liam vill 

inte vara med och de behöver inte det. När de är klara med leken säger Hugo: ”Men vet du, jag vill göra 

igen”. P hör inte/reagerar inte. P: ”Kan jag få säga en sak? Tyckte ni att det var lätt?” Barnen: ”Lätt!” P: 

”Var det lätt? Det var nog lätt att förstå hur man skulle göra, men det var inte så lätt att göra det.” Alice: 



 

”Det var jättekul!” Alla ställer sig upp, håller varandra i händerna och sjunger matsången. Därefter sjungs 

Tingelingelinge tåget far och Hugo tuffar ut tåget. 


