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Abstrakt 
 
Titel/Title:  
Delaktighet i samlingen – förskolebarns upplevelser  
Participation in circle-time - preschool child's experiences 
 
Detta självständiga arbete handlar om hur barn upplever delaktighet i samlingen. Med 
utgångspunkt i Skolverkets (2010) betoning av varje barns rätt till delaktighet i 
verksamheten, problematiserar studien kring vilka möjligheter barn har till delaktighet i 
samlingen. För att förskolan ska ge demokratiska värderingar behöver undervisningen 
inte enbart förmedla detta utan också ske på ett demokratiskt sätt. Därför är det 
intressant att närma sig barns perspektiv för att undersöka hur barn själva upplever sin 
delaktighet.  
 
Studiens empiri består av kvalitativa gruppintervjuer med elva stycken förskolebarn, i 
åldrarna fyra till sex år. Resultatet visar att barnen riktar fokus mot pedagogens 
förhållningssätt och upplever att pedagogen bestämmer i och över samlingen. Barnen 
har olika strategier för att få ordet under samlingen, empirin visar att handuppräckning 
är vanligast. Enligt barnen handlar samlingen om sång och lek, samtidigt som det visas 
intresse för andra inslag. Genom resultatet synliggörs flera faktorer som har betydelse 
för barns delaktighet; om barnens intresse och förkunskaper tas tillvara, hur stor 
barngruppen är samt hur pedagogens makt och kontroll över samlingen ser ut.   
 

Nyckelord 
Samling, delaktighet, barns perspektiv, demokrati, förskola 
 
Tack 
Vi vill rikta ett stor tack till Krister och Tommy för uppmuntran och stöttning under 
arbetets gång. Ett särskilt tack till de barn som medverkade i vår studie och de 
pedagoger som hjälpt oss i intervjuprocesserna. Med er kunskap och hjälp kunde vi på 
ett bra sätt genomföra undersökningen i vårt självständiga arbete. Tusen tack till vår 
handledare Linda Johansson som varit ett stor stöd. Sist men inte minst, stort tack till 
vänner och familj som hjälpt oss komma vidare när vi själva känt vi suttit fast.  
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1 Inledning och bakgrund 

Varje barn ska ha rätt att tycka, tänka samt uttrycka sina åsikter (UNICEF, 2009). 
Samtidigt beskrivs att barn i förskolans verksamhet ska göras delaktiga i beslutsfattande 
processer för att i förlängningen kunna få möjlighet att förstå och handla efter 
demokratiska värderingar (Skolverket, 2010). Därför undersöker denna studie hur barn 
upplever sig delaktiga, med fokus i samlingen. Det kan här finnas anledning att 
definiera vad begreppet delaktighet står för. Dolk (2013) beskriver i sin redogörelse för 
begreppet delaktighet att barns närvaro ska erkännas och bejakas. Denna definition av 
delaktighet ska utvecklas i arbetet utifrån olika barns perspektiv. Barns delaktighet 
beskrivs genom forskning som betydelsefullt för lärande (Rydjord Tholin & Thorsby 
Jansen, 2012; Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2009). Vi ser ett problem med att barn i 
förskolan inte alltid får de förutsättningar som är nödvändiga för delaktighet. Utifrån 
våra erfarenheter i förskolan är barns delaktighet något som många gånger upplevts som 
svårt att understödja. Särskilt i samlingssituationer upplevs ibland barn som publik för 
de vuxnas show. Ofta finns känslan av en redan klar agenda för vad som kommer att ske 
och barnens åsikter uppmärksammas inte alltid. Våra upplevelser styrks av tidigare 
forskning som visar att barns delaktighet inte är en självklarhet (Rydjord Tholin & 
Thorsby Jansens, 2012). 
 
Demokrati och ett demokratiskt arbetssätt innebär enligt Skolverket (2010) att alla ges 
möjlighet att påverka situationen genom att de behov och intressen som barn själva har 
ges plats och utrymme i den pedagogiska verksamheten. När barnen får uttrycka sig och 
göra sina åsikter hörda agerar verksamheten på demokratiskt arbetssätt. När barn tillåts 
vara med och ta beslut i verksamheten förankras demokratiska värderingar (a.a.). 
Demokrati är något som ständigt pågår och som byggs tillsammans. Demokrati är något 
som de vuxna verbalt inte kan lära barnen. Men genom att agera och praktisera 
demokrati i verksamheten bildas kunskap kring att handla demokratiskt, även utanför 
förskolans väggar (Lenz Taguchi & Åberg, 2005). Melin (2013) belyser att i och med 
globalisering, konstitutionella förändringar och skiftande styrreformer har villkoren för 
den enskilda individen och samhället förändrats. Människan bör vara en mer aktiv 
medborgare och för att bli en aktiv medborgare ses delaktighet vara grunden (a.a.). 
Ribaeus (2014) och Englund (2013) poängterar att under 1900-talet ökade stödet för 
barns delaktighet. Detta har inte automatiskt medfört att barnen idag får bestämma mer, 
eller att deras åsikter och tankar blir till verklighet. Skolans demokratiska arbete 
prioriteras olika under tid. Från att varit ett område som prioriterats, backar nu 
demokratiarbetet.  Istället ges mer plats åt det förstärkta kunskapsuppdraget som 
fokuserar på matematik, naturvetenskap, teknik och språkutveckling (a.a.). Ribaeus 
(2014) belyser att fokus på att skapa välutbildad arbetskraft kan riskera att prioriteringen 
att fostra demokratiska människor minskar (a.a.). Om förskolan ska ge barnen 
demokratiska värderingar behöver undervisningen inte bara förmedla detta, utan också 
ske på ett demokratiskt sätt (Hartsmar, 2013). I vår studie blir det därför intressant att 
undersöka hur demokratiarbete med barns delaktighet ser ut i dagens förskola och 
samlingssituation. Vi har genom arbetserfarenheter och verksamhetsförlagd utbildning 
upplevelsen om att pedagoger lägger mycket tid och planering på att genomföra 
samlingar. Men vi kan inte se att det ges plats för barns perspektiv i samlingen, vilket är 
problematiskt för barns delaktighet. Yifat och Zadunaisky-Ehrlich (2009) menar att 
samling ses som den mest formella aktiviteten i förskolans verksamhet vilket inte 
främjar samarbete, kommunikation och diskussion.  
 
Vår undersökning inriktar sig på vilka faktorer det är som påverkar barns möjligheter 
till delaktighet och utgår ifrån barns perspektiv där barns tankar och åsikter är i fokus. 



   
 

 4 

Trots att studien vilar mot en barnforskningsansats har även pedagogens förhållningssätt 
fått ett visst fokus. Detta eftersom barnen som deltar i studien samtalar om pedagogen 
och riktar fokus mot att pedagogers förhållningssätt påverkar och styr över deras 
delaktighet. Emilson och Johansson (2013) problematiserar barns delaktighet och menar 
att delaktighet begränsas beroende på pedagogens förhållningssätt till regler och makt. 
Det kan därför dras en slutsats om att pedagogen är betydelsefull för barns möjlighet till 
delaktighet (a.a.). Swaan (2003) belyser att det i förskolan finns maktrelationer mellan 
barn och pedagog. Är maktförhållandet ojämnt är det en asymmetrisk makt och det syns 
exempelvis när barns deltagande är villkorat av pedagogen. Är makten däremot mindre 
asymmetriskt kan barnens och pedagogens makt ses närma sig varandra mer (a.a.). 
Makt är för vår studie relevant att undersöka eftersom det beskrivs påverka barns 
möjligheter för delaktighet och lärande. Detta undersöks genom Bernsteins (1983) teori 
klassificering och inramning. Vi finner intresse av att närma oss barns perspektiv kring 
delaktighet. Säger barnen samma sak som tidigare forskning och våra tidigare 
erfarenheter har visat? Skolverket (2014) belyser att förskolan ska vara en demokratisk 
arena med ett demokratiskt arbetssätt, där alla ges möjlighet att påverka situationen. 
Skollagen (2010:800) belyser att varje barn ska ha inflytande över sin utbildning. 
Inflytande kan ses innebära rätten till yttrandefrihet, vilket innebär rätten till att uttrycka 
sina åsikter. Detta är något som UNICEF (2009) framhåller som en rättighet för alla 
barn. Vidare finns det tydligt framskrivet i Skolverket (2010) att det är i förskolan som 
insikten för demokrati läggs. Det är därför problematiskt att forskning visar att 
demokratiarbetet i förskolan tar ett steg tillbaka (Ribaeus, 2014). Med denna 
problematik i åtanke strävar denna studie mot att närma sig hur barn själva upplever 
delaktighet i förskolan. Därigenom ger studien pedagoger en djupare förståelse för 
barns perspektiv på delaktighet genom att kritiskt granska de villkor som barn upplever 
ges gällande delaktighet. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Vårt syfte med studien är att närma oss barns perspektiv för att undersöka hur barn 
upplever delaktighet i samlingen. För att utforska detta riktas fokus mot sådant som 
barn upplever påverkar delaktighet. Med delaktighet syftar vi till hur barns närvaro 
erkänns och bejakas. 
 
• Vad upplever några förskolebarn styr samlingen i förskolan? 
• På vilka sätt ges, alternativt ges inte, möjligheter till delaktighet för barnen utifrån 

deras upplevelser? 
 

1.2 Relevanta begrepp 
Barns perspektiv blir centralt när barnens röster, åsikter och tankar bejakas. Att utgå 
ifrån barns perspektiv innebär att det finns en ambition om att lyfta fram barns röster 
(Johansson, 2003). Att rikta fokus mot vad barn intresserar sig för samt vad som är 
betydelsefullt för barn, sker genom att se barn som aktörer med egna förutsättningar. Att 
utgå ifrån barns erfarenheter gör att deras situation upplevs som meningsfull. Att lyssna 
på barnens åsikter kring vad som sker i verksamheten, vad de har för upplevelser och 
erfarenheter, kan bidra till att barns perspektiv synliggörs (Arnér, 2009). 
 
Barnperspektiv kan innebära att en vuxen försöker se ur barns synvinkel. Den vuxnes 
tankar och upplevelser om barns perspektiv stämmer inte alltid överens med barns egna 
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upplevelser. När en vuxen medvetet intar barnperspektiv väljs ett annat perspektiv än 
vad som är naturligt för den vuxna. Det kan därför vara svårt att hålla fast vid 
barnperspektiv, utan att återgå till sitt vuxenperspektiv (Arnér, 2009). 
 
Delaktighet sker enligt Dolk (2013) när barns närvaro erkänns och bejakas. Delaktighet 
innebär rätten att få göra sin röst hörd och rätten att bli lyssnad till. Att känna sig 
delaktig innebär enligt Bjervås (2003) att känna sig som en kompetent individ. Barnets 
tankar, erfarenheter och upplevelser erkänns när de uttrycks, och bejakas när någon 
lyssnar. På detta sätt finns också en möjlighet för tankarna, erfarenheterna och 
upplevelserna att växa och bli större och än mer komplexa (a.a.). Förskolan ska sträva 
efter att barn känner tillit till sin egen förmåga, vilket sker genom att barn känner 
trygghet till sig själva och görs delaktiga i verksamheten (Skolverket, 2010). Vidare 
lyfter Vygotsky (1978) fram sambandet mellan att göra barn delaktiga och att skapa 
lärprocesser. Barn behöver alltså vara aktiva deltagare och inte passiva åskådare (a.a.).  
 
Samling är enligt Säljö (2011) inte ett nytt fenomen i förskolan. Redan under Fröbels 
barnträdgårdar användes samlingen som en plats för sång och undervisning. Detta är 
enligt Granberg (1999) vanliga inslag även i dagens samling. Samlingen var tidigare en 
plats för att träna förmågan att lyssna, lyda, sitta still och vänta på sin tur (a.a.). Men 
idag kan samlingen också ses fokusera på andra inslag. Lenz Taguchi och Åberg (2005) 
lyfter fram vikten av att barns perspektiv ska ges plats i samlingen och lägga grunden 
för vad den ska utgå ifrån. Syftet med samling beskrivs vara en mötesplats för 
demokrati och lärande. Det ska vara en meningsfull stund, vilket kräver reflektion och 
diskussion. Genom att pedagogerna ställer sig frågande kring hur, vad och varför kan 
samlingens kvalitet förbättras (a.a.). I förskolan sker samling vid olika tillfällen varje 
dag. Denna studie undersöker villkoren i den samling som sker när barn och pedagoger 
tillsammans sätter sig ner och har samling på avdelningen.   

2 Teorianknytning 
Nedan följer den teoriram som används för att analysera och tolka empirin. Först 
kommer det sociokulturella perspektivet som behandlar hur samspel mellan individer 
ses som centralt för delaktighet. Genom denna teori vill vi kunna undersöka om barn 
upplever sig delaktiga i samspel. Med den andra teorin, klassificering och inramning, 
synliggörs faktorer som kan begränsa barns delaktighet. Studien gör en 
barnforskningsansats för att se hur barn upplever delaktighet i samlingen. När barnen i 
intervjuerna talar om delaktighet handlar samtalen om pedagogens förhållningssätt och 
därför behandlar teorierna pedagogers förhållningssätt. Det kan tolkas att barn upplever 
att pedagogens förhållningsätt påverkar delaktighet i samlingen. Barnens samtal inriktar 
sig på pedagogen och därför analyseras även pedagogens förhållningssätt med 
utgångspunkt i barnens utsagor för att nå en djupare förståelse.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
I denna studie är det sociokulturella perspektivet centralt då fokus för undersökningen 
är att se hur barn upplever delaktighet i det samspel som sker i samlingen. Svinth (2012) 
framhåller betydelsen av att både barn och pedagoger tillåts samarbeta och ta hjälp av 
varandra. Säljö (2011) förklarar att kunskap och lärande uppstår när det sker ett samspel 
mellan individer. Både i samspel mellan barn, samt mellan barn och pedagoger. 
Kunskap är något som kommer från omvärlden där barnet blir delaktigt via 
meningsutbyte och argumentationer. Samlingen kan verka som en plats för just sådana 
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möten (a.a.). Enligt Vygotsky (1978) kan språklig kommunikation och sociala relationer 
ses som grund för samspel, detta genom att individen stöttas av någon mer kunnig till 
ny kunskap. Att en mer kunnig stöttar en mindre kunnig går i det sociokulturella 
perspektivet under namnet scaffolding och är en betydelsefull del i den proximala 
utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen utmanar och uppmuntrar med sin 
grund i samspelet till att ny kunskap och lärande sker. Det sker exempelvis när ett barn 
kan stötta och lära ett annat barn och båda barnen är delaktiga i detta samspel. Det är när 
nivåskillnaden mellan barnens tidigare kunskaper varken är för liten eller för stor som 
den proximala utvecklingszonen är som mest effektiv. För att det sociokulturella 
perspektivet med samspel i grunden ska leda till lärande behöver barn göras delaktiga i 
sammanhanget. Här syns tydliga kopplingar mellan delaktighet och barns lärprocesser 
(a.a.). Även Säljö (2014) framhåller vikten av att den stöttande personen inte gör allt 
arbete åt den lärande personen, som då tenterar att bli en passiv åskådare. Därför ses det 
som nödvändigt att barnen i dessa processer är delaktiga (a.a.), vilket tidigare forskning 
beskriver sker när barn har förkunskap och intresse för ämnet (Rydjord Tholin & 
Thorsby Jansen, 2012). I samlingen kan barn stötta och skapa processer utifrån den 
proximala utvecklingszonen om de är delaktiga. Då barnen i intervjun riktar fokus mot 
pedagogens förhållningssätt är det i vår studie intressant att se vilka förutsättningar och 
möjligheter som barnen upplever att pedagogerna ger barnen i samlingen. Vilka 
förutsättningar som ges för att barn ska få stötta och samtala om sådant de kan ge av och 
till varandra.  
 

2.2 Bernsteins teori 
Bernsteins (1983) teori om inramning och klassificering handlar om dolda och 
tillsynens osynliga faktorer som påverkar förskolans praktik. Detta kan alltså ses 
påverka barns möjlighet till delaktighet. Vilken form av klassificering och inramning 
som finns i verksamheten påverkar och bestämmer vilken kontext som förskolan omges 
av. Inramning handlar enligt Bernstein (1983) om kontrollen över vad pedagogen vill 
göra tillgängligt, hur det ska göras tillgängligt, och när en pedagog väljer att göra det 
tillgängligt för barnen. Ett exempel kan vara hur och när pedagogen väljer att göra barn 
delaktiga. Detta sker i samspel mellan barn och pedagog och ser olika ut beroende på 
om det råder stark eller svag klassificering. Därför kan inramning och klassificering ses 
beroende av och påverka varandra. Inramning handlar om vilken form som överföringen 
sker genom. Formen kan exempelvis vara strikt och ha prägel av en 
envägskommunikation från pedagogens sida. Eller präglas formen av diskussion mellan 
individerna, där både barn och pedagoger ses delaktiga i samspelet (a.a.). 
 
Bernstein (1983) redogör att det ständigt pågår olika slags kommunikationer mellan 
pedagoger, mellan barn samt mellan pedagoger och barn. Genom att titta närmare på 
kommunikationen synliggörs regler som från första början verkar osynliga. Reglerna 
påverkar och styr interaktioner mellan barn och pedagoger. Detta påverkar det sociala 
samspelet i förskolans praktik. Här används begreppet klassificering som beskrivning 
för relationen mellan barn och pedagog. Det finns en arbetsindelning mellan pedagoger 
och barn där en slags form av makt uppehåller och återställer specifika förhållanden 
mellan dem. Denna makt styr och innebär att barn beter sig som barn, och pedagog 
beter sig som pedagog. Arbetsindelning kommer oftast i uttryck i samspelet mellan 
barn, mellan pedagoger samt mellan barn och pedagoger. Pedagoger och barns relation 
ser olika ut och förhållandet påverkas av överföring och förvärv. Hur pedagogen ser på 
lärande och hur denne lär ut spelar alltså roll. Anses det vara mest effektivt att endast 
föra över kunskap till ett passivt barn förhåller sig pedagogen till en stark klassificering. 
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Eller ser pedagogen en vinst i att barn är aktiva i sina lärprocesser förhåller sig 
pedagogen till en svag klassificering (a.a.). I studien är det relevant att synliggöra vilken 
arbetsfördelning som råder mellan pedagoger och barn för att på så vis kunna upptäcka 
vilka faktorer som påverkar barns delaktighet. Genom olika arbetsfördelningar menar 
Swaan (2003) att det skapas varierande maktrelationer. Maktrelationer finns när en 
person är beroende av något som är villkorat av någon annan. Personen som är i 
beroendeställning befinner sig i ett beroendeförhållande. Exempelvis är barn i förskolan 
beroende av pedagogerna för att lära sig något. Pedagogerna befinner sig i en 
maktposition som kan ses stärkas, desto mer beroende barnen är av dem. Här befinner 
sig pedagogen i ett maktförhållande. Däremot behöver det nämnas att barnen också 
befinner sig i en maktposition gentemot pedagogerna. Om barnen inte trivs och inte 
kommer till förskolan, har inte pedagogerna något arbete att gå till. Inom förskolan som 
nätverk finns det alltså mer eller mindre asymmetriska maktförhållanden beroende på 
hur detta är balanserat (a.a). 

3 Tidigare forskning 
Här redogörs tidigare forskning som ses beröra denna studie om barns delaktighet i 
samling. Den tidigare forskning som tas upp kopplas samman med vår studie som 
undersöker hur barn upplever samlingens styrning och hur barn görs delaktiga i 
samlingssituationer. Eftersom barnens fokus i empirin riktas mot pedagogers 
förhållningssätt berör den tidigare forskningen pedagogers perspektiv.  

3.1 Demokratiska samtal 
Att låta barns intressen och erfarenheter influera verksamhetens utformning lyfter 
Svinth (2012) fram som betydelsefullt. I sin forskning kommer hon fram till två resultat. 
Det första resultatet visar att när pedagogerna släpper på sin kontroll, öppnas det upp till 
fler samarbetsmöten mellan barnen. Dock konstateras att det vanligaste mönstret för 
samarbete är mellan barn och pedagog, istället för att barnen uppmuntras till att 
samarbeta med varandra. Det andra resultatet visar att barns initiativ, intresse och 
engagemang är väsentliga delar i ett samspel. Vuxna som ger mervärde åt barnens 
kultur och deras förståelse av världen, kan enklare närma sig barns perspektiv (a.a.). 
 
Rydjord Tholin och Thorsby Jansens (2012) belyser tre begrepp som de anser som 
centrala för ett demokratiskt samtal. Dessa är gemenskapen, lyssnandet och 
konversationen. Istället för att se barn som mottagare av kunskap och färdigheter, ses 
lärandet som något som byggs upp mellan individer. Vid somliga tillfällen påvisades det 
att pedagogerna använde sig av ett demokratiskt förhållningssätt, då pedagogen tog ett 
steg tillbaka och lät barnen kommunicera. Lyssnandet blir som en metafor för att vara 
känslig och öppen. Det kan ses som ett försök att närma sig barns perspektiv vilket är 
angeläget för delaktighet. I studien dras slutsatsen att barns perspektiv och delaktighet 
hänger samman. Barns deltagande går hand i hand med en aktiv insats i de egna 
lärprocesserna. För att kunna delta i ett samtal krävs kännedom eller intresse för 
samtalsämnet. Forskningen konstaterar att barnen behöver ha kännedom om ett aktuellt 
ämne för att aktivt kunna delta (a.a.). Detta kan likna Svinths (2012) slutsats, att det 
krävs utrymme för barns kultur och intressen för att skapa samspel. Rydjord Tholin och 
Thorsby Jansen (2012) fastställer att barn som har ett engagemang och tar initiativ i det 
pågående ämne, enklare görs delaktiga i samtal och projekt. Vidare syns att en lekfull 
atmosfär från pedagogens sida i en samlingssituation är att föredra för att främja 
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demokratiska samtal. I studien framkommer dock oro kring förskollärares dominerande 
initiativ och feedback i samtal med barn (a.a.).  
 
Yifat och Zadunaisky-Ehrlich (2009) ser språkets roll som central för att kunna delta i 
kulturen som omger oss. För att främja den språkliga utvecklingen och de kognitiva 
färdigheterna så är interaktion mellan barn och pedagog väsentligt. Detta sker via 
scaffolding, som innebär att en mer kunnig stöttar och utmanar en mindre kunnig i 
ämnet. Scaffolding beskrivs som centralt för barn i lärprocesser och lärandet utgår ifrån 
samverkan och delaktighet. Samlingen är en aktivitet styrd av mönster och regler. För 
att motverka det betonar studien vikten av att pedagogen ser kritiskt på samlingen. 
Granskning kan leda till att samlingen närmar sig en arena för diskussion, istället för att 
vara förskolans mest formella aktivitet. Genom att respektera och värdera olikheter och 
mångfald kan en konversation istället välkomna demokratiska principer (a.a.). 
Samarbete och kommunikation mellan deltagare i förskolans verksamhet ligger som 
grund för ett demokratiskt samhälle (Rydjord Tholin & Thorsby Jansen, 2012; Yifat & 
Zadunaisky-Ehrlich, 2009). 

3.2 Förhållningssätt 
Genom att utgå ifrån Lees (2001) begrepp being och becoming beskriver Bjervås (2011) 
hur synen på barn kan se olika ut. Kopplingar mellan hur barns kompetens kommer till 
användning eller inte, beroende på om barnet ses som being eller becoming lyfts fram. 
Barns tankar och förmågor ges mer uppmärksamhet om den vuxne ser barnet som 
being. Detta resultat kan i förskolans kontext överföras till barns möjlighet för 
deltagande (a.a.). Tidigare presenterades Svinths (2012) resultat där barns initiativ, 
intresse och engagemang står som väsentliga delar i ett samspel, så som samlingen. 
Detta resultat kan kopplas samman med Bjervås (2011) resonemang kring barnet som 
being. 
 
Emilson och Johansson (2013) problematiserar i sin studie likt Bjervås (2011) att 
pedagoger via sitt förhållningssätt både kan främja och motverka barns deltagande. 
Barnens deltagande i samlingen kunde i studien ses begränsat om samlingen hade en 
tydlig prägel av regler och förordningar (a.a.). Resultatet har likheter med Yifat och 
Zadunaisky-Ehrlichs (2009) resultat som fann att förskolans verksamhet mer sågs likna 
skolans praktik. Emilson och Johansson (2013) kommer fram till att om pedagogerna 
istället lät barnen ta initiativ och strävade efter att komma nära barns perspektiv, ökade 
deltagandet i samlingen. Finns det ett intresse hos barnen ökar chansen för att barnen 
blir aktiva deltagare i projekt och samtal. Forskningsresultatet tyder på att barns 
individuella deltagande är mer i fokus än det kollektiva deltagandet. Detta eftersom 
pedagogerna, likt Svinths (2012) slutsats tycks uppmuntra samarbete och samspel 
mellan pedagoger och barn i högre utsträckning än mellan barn och barn. Denna typ av 
samspel leder till att demokratin är mer individinriktad än kollektivinriktad.  
 
Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) betonar att ju fler barn det finns i 
gruppen, desto mindre tid erfar pedagogen att kommunicera med det enskilda barnet. 
Det framkommer att förskollärare själva har en upplevelse om att barns delaktighet 
minskar i samband med att barngruppens storlek ökar. Studien visar att utrymmet för att 
lyssna och stötta det enskilda barnet minskar i stora barngrupper. Detta anges vara en 
orsak till att arbetet i stora barngrupper tenderar att syssla med aktiviteter som inte är i 
stort behov av vuxenstöd (a.a.). Studien kommer likt andra fram till att förskollärarna 
strävar efter att arbetet i barngrupp ska utgå ifrån barns intressen (Rydjord Tholin & 
Thorsby Jansen, 2012; Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2009). Sheridan, Williams och 
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Pramling Samuelsson (2014) lyfter fram gruppindelning som ett verktyg för att hantera 
dilemmat, att verksamheten ska utgå ifrån barns intressen. Genom gruppindelning 
skapas möjligheter att arbeta med flera olika intressen samtidigt. De stora 
barngrupperna ställer krav på förskollärarna att anpassa innehållet för att det ska kunna 
passa alla individer i gruppen. Detta medför en risk att en del barn inte utmanas i den 
utsträckning som är önskvärt (a.a.). 

4 Metod 
Nedanför presenteras valet av metod, vilken urvalsgrupp som användes, hur data 
samlades in och hur de olika forskningsetiska principerna påverkade studien. Slutligen 
lyfts en diskussion kring valet av den använda metoden. Hansen Orwehag (2013) 
beskriver att barnforskningen har genomgått en förändring. Från att ha sett barn som 
forskningsobjekt, ses barn idag som aktiva deltagare i forskningsprocessen (a.a.). I 
denna studie som syftar till att lyssna på barns perspektiv står barnintervjuer i grupp för 
empirin.  Men detta innebär inte att det är enkelt att utgå från en barnforskningsansats. 
Det finns faktorer menar Hansen Orwehag (2013), så som makt och socialisering som 
behöver tas hänsyn till (a.a.). Detta problematiseras vidare under rubriken 
barnforskningsansats. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar betydelsen av att 
använda åldersanpassade frågor och belyser också fördelar med att våga avvakta när 
barnet berättat. Detta skapar tid för eftertanke hos barnen vilket kan leda vidare till nya 
tankar (a.a.). I studien fanns det utrymme för tystnad så att barns perspektiv skulle 
komma fram. Antal gruppintervjuer som genomfördes var fyra stycken, antalet barn i 
varje grupp var tre stycken och i en av grupperna två.  

4.1 Barnforskningsansats  
All forskning som involverar människor kan göras på en mängd olika sätt. Det finns inte 
en given väg att gå. Detta gäller även när forskning ska göras om eller med barn. När 
forskningen syftar till att låta barn komma till tals beskriver Hansen Orwehag (2013) att 
det är ett naturligt val att intervjua barnen. Genom att inrikta sig på att försöka komma 
nära barns perspektiv är det nödvändigt att barnen är deltagare i forskningsprocessen. 
Det centrala i en barnforskningsansats är då att utforska barns upplevelser av världen. 
Ur en pedagogisk synvinkel är det av värde att se till barns upplevelser för att förstå och 
i förlängningen också stötta barns processer vidare (a.a.). Arnér (2009) menar att barns 
perspektiv aldrig är något som forskaren helt kan förstå. Forskaren kan försöka att 
komma så nära barns perspektiv som möjligt genom att utgå ifrån barnet synvinkel 
(a.a.). I barnforskning kan forskare inte förstå barns situation fullt ut genom att enbart 
lyssna till dem. Det kan ses som en utgångspunkt som behöver kopplas till andra 
förhållanden. Därför kan det analytiska arbetet i en barnforskningsansats behöva ta 
hänsyn till den kontext och de samhälleliga förhållanden som råder. När forskaren gör 
barnintervjuer med strävan att komma nära barns perspektiv är det inte automatiskt så 
att det är barns perspektiv som framkommer i forskningsresultaten (Hansen Orwehag, 
2013). Det är vi som forskare som analyserar och tolkar barnens svar och barns 
perspektiv kan inte helt och hållet slås fast. Barns perspektiv bör enligt Hansen 
Orwehag (2013) ses i plural. Detta eftersom det finns lika många barns perspektiv som 
det finns barn. Det beror på att alla barn är olika individer med olika villkor och 
kontexter som gör att deras syn på världen ser olika ut (a.a.). I vår studie intervjuas flera 
barn för att på så vis försöka komma nära olika barns perspektiv. 
 
 



   
 

 10 

Hansen Orwehag (2013) tar upp problematiken i att barn och vuxna befinner sig i olika 
maktpositioner. Barn har en underordnad ställning till vuxna i sin omgivning och detta 
speglar av sig på relationen mellan forskare och barn. Denna aspekt påverkar barnen 
och de svar som barnen upplever är förväntade. Det finns olika aspekter i 
intervjusituationen som påverkar hur maktförhållanden upplevs. Kontexten och 
sammanhanget är en sådan aspekt som kan påverka hur barn upplever forskarens makt 
och därmed påverkar dessa val också vilka svar som ges. Att helt ta bort de 
maktförhållanden som finns mellan barn och forskare är omöjligt. Men för att förhålla 
sig till en barnforskningsansats behöver forskaren förbereda sig väl så att dessa 
maktförhållande blir mer jämlika. I en barnforskningsansats är det problematiskt om 
forskaren inte är medveten om sin egen roll och påverkan på studien. Forskarens 
tänkande om sitt eget tänkande är därför väsentligt. De val som görs under hela 
forskningsprocessen påverkar de resultat som framkommer. Genom socialisering ingår 
och agerar barm ifrån den kontext som de befinner sig i. Barn försöker förstå den 
situation som de befinner sig i och i en intervjusituation kan detta påverka vilka svar 
som barn ger. Vem som ställer frågorna och var för någonstans som intervjun sker 
påverkar hur barnet tänker kring svaren. Istället för att beskriva sakinnehållet kan barns 
svar spegla den situation som de befinner sig i. Det är därför väsentligt att forskaren 
som utgår från en barnforskningsansats tänker över sina val, så som plats, 
gruppkonstellationer och frågor (a.a.). Detta var aspekter som vi i vår forskning gjorde 
och tog hänsyn till. När det kommer till att ställa frågor är utformningen avgörande för 
vilket svar som ges. Vår forskning syftar till att komma nära barns perspektiv och göra 
en barnforskningsansats, det var därför inte att föredra att jaga bestämda svar på 
intervjufrågorna. Genom att vi ställde frågor som krävde öppna svar undvek vi en så 
kallad lotsning. En lotsning handlar enligt Hansen Orwehag (2013) om att få fram ett 
önskvärt svar och egentligen inte de som barnet själv tänkt.  

4.2 Val av metod 
Studien genomfördes som en kvalitativ urvalsundersökning vilket gjorde det möjligt att 
gå in på djupet. Med intervju som metod är det möjligt att undersöka människors 
synpunkter, upplevelser och erfarenheter (Denscombe, 2009). Att använda intervju som 
teknik möjliggjorde för att ställa öppna frågor som i sin tur kunde leda till följdfrågor. 
Detta var betydelsefullt för att få en helhetsbild av informantens upplevelse kring 
delaktighet i samling (Kvale & Brinkmann, 2014). Det empiriska materialet samlades in 
med gruppintervjuer som teknik, och informanterna valdes ut bland de 27 barnen på den 
utvalda avdelningen. Tidigare har vi problematiserat kring genomförande av 
barnforskningsansats. Gruppintervjuer kan enligt Hansen Orwehag (2013) vara ett sätt 
att stötta barnen i intervjuerna, då närvaron av en kamrat blir en trygghet för barnet och 
på så vis lättas stämningen i rummet upp. Barns förväntan på att ge de rätta svaren 
minskar när intervjuer med barn sker i grupp då det blir en avslappnad karaktär. Istället 
blir barnens svar mer genuina eftersom intervjusituationen präglas av samtal och 
diskussion (a.a.).  Med gruppintervju var det möjligt att höra fler barns erfarenheter och 
tankar under en kortare tid. Denscombe (2009) betonar att en studie kan få större tyngd 
då spektrumet på erfarenheter och åsikter bli mer rättvis då den speglar flera individer 
(a.a.). Samtidigt behöver det poängteras att studien är en kvalitativ studie och resultatet 
är inte generellt överförbart.  
 
För att ge en tydlig bild över hur det såg ut i rummet som intervjuerna genomfördes i 
följer en kort beskrivning. I rummet som var åtta kvadratmeter stort fanns en bokhylla 
och en liten soffa som barnen satt i. Det fanns flera stora kuddar på golvet där vi som 
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intervjuade satt, detta för att komma ner på barnens nivå. I rummet fanns också två 
stycken fönster. I varje fönster placerades ett ljudinspelningsverktyg. Det var ett 
medvetet val för att säkra att ljudkvalitén skulle bli bra. Barnen informerades om 
inspelningen innan vi började och fick godkänna att en ljudinspelning skulle äga rum. I 
förväg hade vi gjort iordning varsin skål med frukt till barnen. Det gjordes för att, som 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver, skapa en stämning där fokus inte ligger enbart 
på intervjun utan det finns också något annat att göra. I vårt fall, åt barnen frukt. Kvale 
och Brinkmann betonar också att det är bra att befinna sig i en naturlig miljö för barnet. 
Studien tog hänsyn till vikten av naturlig intervjumiljö, då barnen på den aktuella 
förskolan ofta spenderade tid att leka eller läsa i det rum som användes som 
intervjurum. När vi kom till förskolan presenterade vi oss för barnen och var med i 
deras olika aktiviteter för att skapa trygghet. När det sedan var dags för intervjuerna 
frågade vi barnen som skulle delta om de ville vara med. Alla barn utom ett svarade ja 
och därför blev antalet informanter elva stycken, istället för de planerade tolv. 

4.3 Urvalsgrupp 
För att undersöka vad delaktighet är för barn har undersökningen riktats mot att komma 
nära barns perspektiv. Den forskning som bedrivs blir mer trovärdig om barnen själva 
får säga sin åsikt. Vuxna har inte samma förståelse för vad det betyder att vara barn, 
som barn själva har (Mayall, 2008; Woodhead & Faulkner, 2008). Urvalet gjordes 
genom att vi först valde vilken förskola intervjuerna skulle ske på. Vi valde en förskola 
som vi tidigare hade en relation till från verksamhetsförlagd utbildning och arbete. Den 
kännedom som fanns hoppades vi skulle förenkla intervjusituationerna, eftersom det 
kunde innebära en känsla av trygghet både för barnen och för oss.  
Urvalsgruppen utgick ifrån en av avdelningarna på förskolan. Där gick 27 barn och 
åldern på barnen var fyra till sex år. Vi valde att intervjua de barn som var äldst på 
förskolan eftersom vi då hoppades kunna få ut så mycket som möjligt av samtalen. 
Konstellationen i grupperna såg olika ut och informanternas kön varierade. Något som 
prioriterades var att gruppdynamiken främjade samtalen. Detta var möjligt att göra då 
pedagogerna på den aktuella förskolan hjälpte till att välja ut informanterna, samt sätta 
samman grupperna. Pedagogerna hade sedan tidigare en god kännedom om barnen och 
visste vilka som var trygga med varandra i diskussioner och samtal.  
 
Något som också bidrog till en trygghetskänsla var att informanterna i vissa fall hade 
tidigare relation till oss, vilket togs hänsyn till i urvalet.  Cederborg (2000) betonar 
vikten av att skapa en trygg intervjumiljö och att använda ett enkelt språk så inga 
missuppfattningar sker i onödan (a.a). Genom den tidigare kännedomen blev intervjun 
mer lättsam i sin karaktär. Barnen kunde samtala med varandra och med oss på ett friare 
sätt, vilket Hansen Orwehag (2013) menar gör att svaren i intervjun blir mer genuina, ju 
tryggare barnen är desto mer uppriktiga blir svaren. Samtidigt har den tidigare 
kännedomen en baksida. Eftersom barnen hade kännedom av oss sedan tidigare fanns 
det per automatik förväntningar och tankar från barnen kring vad vi som intervjuare 
ville ha för svar. Vi kan inte säga något om vad dessa förväntningar sa, men vi kan inte 
bortse från att de fanns där och påverkade vilka svar barnen gav oss. Tidigare har vi 
problematiserat kring forskarens möjligheter att helt komma nära ett barns perspektiv 
genom intervju. De tolkningar som gjorts i denna studie kan genom viss kännedom om 
barnen sedan tidigare och de föreställingar vi bär med oss av dem, ha påverkat 
resultatet. 
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4.4 Datainsamling 
Vi tog tidigt under arbetsprocessen kontakt med en verksam pedagog på den aktuella 
förskolan. I det första mailet (se bilaga A) som skickades ut till förskolan ställdes frågan 
om det var möjligt att komma och genomföra barnintervjuer. I mailet informerades 
pedagogen kort om vad studien skulle handla om. Efter följde mailkonversationer där vi 
tillsammans med pedagogen och övrig personal på avdelningen bestämde att 
barnintervjuerna skulle genomföras. Barnen på den utvalda avdelningen var bland de 
äldre på förskolan. Detta prioriterades eftersom vi upplevde barnen enklare att intervjua 
och därmed passade för vår studie.  
 
Det första steget var att få vårdnadshavarnas godkännande att göra barnintervjuer. Vi 
skrev därför ett utkast till ett missivbrev som skickades till handledaren för arbetet. Med 
hjälp av hennes respons och kommentarer utformades det missivbrev som användes (se 
bilaga B). Därefter lämnades missivbrevet till förskolan och de pedagoger som arbetade 
där. Med deras hjälp fick vårdnadshavarna ta del av brevet, där fick de ta ställning till 
om de ville att deras barn skulle delta eller inte. Gruppintervjuerna utfördes vid fyra 
tillfällen med en intervjuguide som utgångspunkt (se bilaga C). För att det ska finnas 
möjlighet att lyssna på informanternas tankegångar flera gånger användes 
ljudinspelning. Trovärdigheten i studien stärktes då vi var två stycken som analyserade 
och tematiserade resultaten. Ljudinspelningen stärkte även trovärdigheten, då det 
möjliggjorde för att gå tillbaka och granska intervjuerna flera gånger. Det empiriska 
materialet som samlats in tematiserades och arbetades noggrant igenom. Linnér och 
Lundin (2011) beskriver att det är avgörande att studenten/studenterna är väl bekanta 
med sitt material.  

4.5 Etiska ställningstaganden 
Studien tog hänsyn till de forskningsetiska principerna, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Dimenäs, 2007; 
Hermerén, 2011). Informationskravet innebar att vi informerade barnen och 
vårdnadshavarna i undersökningen om vad som gällde för deras deltagande. De 
upplystes om att deltagandet var frivilligt och att barnen hade rätt att när som helst 
avbryta sin delaktighet i studien. Samtyckeskravet togs hänsyn till genom att barnen och 
barnens vårdnadshavare skriftligt godkände deltagandet. Även här upplystes 
informanterna om sin rätt att avbryta deltagandet under studiens gång. Här informerades 
vårdnadshavarna om de villkor som omfattade barnens deltagande. Att barnen verkade 
som informanter där syftet var att få fram deras upplevelser och erfarenheter kring 
ämnet. Konfidentialitetskravet har omfattat hela studien och tystnadsplikten har 
respekterats genom att alla uppgifter som framkom i gruppintervjuerna kodades och 
ersattes med fiktiva namn. Vidare har empirin förvarats på sådan plats som skyddar 
åtkomsten av materialet under arbetets gång, så att ingen obehörig kunde komma över 
materialet. Nyttjandekravet respekterades genom att all insamlad empiri endast 
användes till denna forskning. 

4.6 Metodkritik 
Det material och den utrustning som krävdes vid intervjun var inte omfattande. För att 
lyfta fram informanternas idéer och åsikter var intervju en passande metod. Vi upplevde 
att intervjuerna gav mycket empiri genom våra elva informanter. Det var en god idé att 
bjuda på frukten, barnen uppskattade tilltugget vilket bidrog till en lättsam stämning i 
rummet. Valet av åldersgrupp upplevs som lyckat eftersom barnen samtalade mycket 
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både med oss och med varandra. Dock var efterarbetet som följde intervjuerna, med 
analys och bearbetning, en lång process. Denscombe (2009) framhåller att det kan ses 
som svårt att förhålla sig objektiv som intervjuare, på grund av den personliga 
kontakten som skapas med informanten. Vidare kan det finnas en problematik i att 
informantens åsikter och erfarenheter ligger som grund för svaren i en intervju, då dessa 
kanske inte alltid speglar hela sanningen (a.a.). Det fanns en medvetenhet att barnen 
som deltog i intervjuerna upplevde att ljudinspelningen var distraherande och/eller 
besvärande. Detta var något som studien tog hänsyn till, både i genomförandet och i 
analysen. Något att rikta som kritik mot barnintervju som teknik, var att barnen kan ha 
upplevt en viss press att ge dem rätta svaren i intervjusituationen. På grund av detta 
finns medvetenhet om att barnen i vissa fall kan ha gett oss förväntade svar. Det kan 
vara en fråga om makt där barnen upplever att vi som intervjuar har högre status. Detta 
belyser Swaan (2003) och menar att det finns en asymetrisk maktrelation mellan barn 
och pedagoger i förskolan. Eftersom att vi är vuxna och tidigare verkat som pedagoger 
för barnen på avdelningen kan detta ha påverkat maktrealtionen till det negativa i 
intervjusituationen. I intervjuerna fanns också en svårighet att hålla barnens fokus på de 
frågor som ställdes. I transkriberingen framkommer att samtalen ibland handlar om 
annat än om de frågor som ställdes. Det kan därför konstateras att det kan vara svårt att 
kommunicera med barn i en intervjusituation. Vi kan också i efterhand se att frågor som 
vi i förväg upplevde var enkelt utformade tolkades på annat sätt av barnen än vad vi 
tänkt.  

5 Genomförande av analys 

Analysen gjordes genom att empirin bearbetades för att kunna uppmärksamma 
återkommande mönster. Genom att dela in empirin i olika grupper där frågor eller svar 
liknade varandra kunde mönster synliggöras. Dessa mönster tolkades och analyserades 
med hjälp av den teoriram och tidigare forskning som studien använt sig av.  

5.1 Centrala teman 
Genom att läsa, bearbeta och tolka det empiriska materialet så har följande centrala 
teman gällande barns upplevelser av vad som styr samlingen i förskolan kunnat 
uttolkas. Genom barnens upplevelser av samlingens styrning så har även begränsningar 
och möjligheter för barns delaktighet kunnat urskiljas: 

• Regler 
o Regler för barns beteenden 

 
• Pedagogernas förhållningssätt 

o Pedagogens auktoritet 
o Inslag som barnen vill prata om 
o Pedagogen styr innehållet 
o Lyhördhet 

 

6 Resultat och analys  
Det empiriska materialet utgår ifrån de elva barnens upplevelser av samlingen, där deras 
resonemang och tankar växer fram. Barnens fokus riktas mot pedagogens 
förhållningssätt och de villkor som ges. Därför tolkas barnens svar med hjälp av teorier 
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och tidigare forskning som utgår ifrån pedagogers perspektiv. Arnér (2009) menar att 
barns perspektiv aldrig är något som forskaren helt kan förstå. Forskaren kan försöka att 
komma så nära barns perspektiv som möjligt genom att utgå ifrån barns synvinkel (a.a.). 
Empiriresultatet delas upp i två centrala teman: regler och pedagogers förhållningssätt. 
Dessa delas sedan in i underkategorier vilka är: regler för barns beteenden samt 
pedagogens auktoritet, inslag som barnen vill prata om, pedagogen styr innehållet och 
lyhördhet. För tydlighetens skull avslutas resultatkapitlet med en sammanfattning av de 
mest väsentliga delarna. För klarhetens skull belyser vi att den kursiverade texten i 
resultatet är informanternas svar från intervjuerna. Det förekommer att vi gör mellanrum 
i citaten. Detta för att visa att informanternas svar kommer från olika gruppintervjuer. 

6.1 Regler 
 
6.1.1 Regler kring barns beteenden 
När barnen reflekterar kring frågan, vad som händer på en tråkig samling, börjar de 
diskutera olika beteenden som de inte tycker är accepterade:  
 
        Tilda:    Man är dum mot varandra på samlingen 
        Gösta:          Man skriker i någons öra 
        Tilda:   De är inte snällt 

Maja:         Om man viskar kan ingen höra. Bara den som man viskar 
till, typ såhär (visar med rörelse) 

        Alla:             Hihihi 
Maja:         Tänk om jag skulle viska till Tilda och Gösta ville höra, då 

kanske Gösta skulle bli arg på oss 
 
Samlingen är enligt Yifat och Zadunasky- Ehrlich (2009) en aktivitet styrd av regler och 
mönster. Detta verkar barnen i empirin vara medvetna om. Att vara snälla mot varandra 
på olika sätt är en sådan regel. En tråkig samling kopplar barnen ihop med olika 
beteenden, som att vara dum mot varandra, att skrika i någons öra samt viska så att alla 
inte hör. Vi tolkar att barnen upplever samlingen som en plats där samtalet ska nå ut till 
hela gruppen. Den samling barnen beskriver tycks vara präglad av regler som styr över 
hur de ska bete sig. Bernstein (1983) beskriver att regler som omger kontexter styr och 
påverkar hur barn görs delaktiga i beslutsfattande processer. Alltså är regler en faktor 
som styr över samlingen och som både kan begränsa och stötta barns delaktighet. 
 
Hansen Orwehag (2013) beskriver att barn i intervjusituationer kan ge svar som är 
situationsbundna istället för svar på sakinnehållet. Barnen kan då ge svar som de 
upplever passar på den kontext som de tänker på och inte direkt på frågan som ställs. 
Förväntningarna som finns på samlingen kan därför påverka svaren (a.a.).  Säljö (2011) 
beskriver att barns erfarenheter påverkar de tankar och upplevelser som barnen ger 
uttryck för (a.a.). Det kan därför också tolkas att barnens beskrivningar av vad som 
händer på en tråkig samling kan vara sådant som barnen har tidigare erfarenheter av i 
samlingen.   
 

6.2 Pedagogernas förhållningssätt 
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6.2.1 Pedagogens auktoritet 
I studiens förskola sker samling nästan varje dag. När något barn inte vill vara med 
under denna aktivitet finns olika upplevelser för vad som gäller:  
 
      Kajsa:  Man får gå ut i köket... eller vara i bygghörnan  
 

Lisa:  Då får man sitta ändå, för man måste lyssna på fröken 
 
Barnen upplever pedagogens auktoritet på olika sätt. Det finns två olika upplevelser om 
det är accepterat att lämna samlingen. Den ena säger att det är tillåtet att lämna 
samlingen, medan den andra säger att barnen ska sitta kvar. Utifrån barnets svar, att 
man ska lyssna på pedagogen, tolkar vi är en upplevelse av att det som pedagogen säger 
är betydelsefullt.  
 
På frågan om vad som händer i en rolig samling beskriver barnen hur de ska bete sig för 
att samlingen ska vara rolig. Det framkommer även vem barnen upplever styr 
samlingen: 
 
        Moa:            Jag vet! 
        Vi:    Jaa? 
        Moa:            Man ska sitta stilla 
        Vi:    Hmm, är de roligt? 
        Moa:            Ja! 

(Tystnad) 
Moa:   Och lyssna på fröknarna 
Vi:       Är det en rolig samling tycker du? När man sitter still? 
Moa:   Mmm... Och lyssna på fröknarna och göra som de säger 

 
Barnens svar på vad som gör en rolig samling handlar om att sitta stilla, lyssna på 
fröknarna och göra som de säger. Struktur och ordning tolkar vi utifrån barnens 
beskrivningar är betydande för om samlingen upplevs som rolig. Yifat och Zadunasky- 
Ehrlich (2009) menar att det finns en tradition som än idag präglar samlingen, vilket vi 
kan se i barnens svar. Samtidigt kan de svaren som barnet ger i detta fall visa att 
maktrelationen i intervjusituationen är ojämn och barnet ger ett svar som barnet 
upplever passar in i våra förväntningar. Detta är en aspekt som vi genom vår 
barnforskningsansats bär med oss. 
 
I en stor barngrupp med 27 individer finns olika strategier för att komma till tals och bli 
delaktiga i samtalet. En del barn förbereder pedagogen redan innan samlingen. Moa 
berättar jag säger till fröken i förväg vad jag vill prata om. Den vanligaste strategin är 
den som Tom använder:   
 
        Vi:                Hur gör ni om ni vill säga något i samlingen? 
        Tom:            (Visar genom att räcka upp handen) 
        Vi:                Vad händer då när man räcker upp handen? 
        Tom:            Då ser fröken det 
        Vi:                Vad gör fröken då? 
        Tom:            Då får man prata 
 
Enligt barnens svar är den vanligaste strategin att räcka upp handen för att få ordet i 
samlingen. Barnen väntar sedan på att pedagogen ska se detta och bekräfta att de får 
säga något. Vi tolkar att barnen upplever att det finns maktrelationer som styr över 
samtalet, eftersom de räcker upp handen innan de ska tala. Detta samtalsmönster 
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beskriver Svinth (2012) som vanligt förekommande i samlingen. Vi kan tolka att 
pedagogens förhållningssätt är något som barnen upplever påverkar deras deltagande 
eftersom barnen beskriver att pedagogen styr över när de får tala. Emilson och 
Johansson (2013) menar att pedagoger genom att förhålla sig till strikta regler och 
förordningar kan begränsa barns delaktighet i samlingen. Bernstein (1983) menar att 
inramning styr över hur pedagogen väljer att göra barn delaktiga.  
 
När barnen sitter och äter sin frukt börjar diskussionen om vem det är som bestämmer i 
samlingen. Barnen svarar likadant, att det är pedagogen som bestämmer.   
 

Molly:  Det är fröken som bestämmer, vi har ingen aning om 
varför... Samlingen är inte rolig. För då får man inte 
göra hur man vill 

 
Hansen och Orwehag (2013) menar att barn befinner sig i ett underordnat 
maktförhållande till vuxna i omgivningen (a.a.). Det kan tolkas som att barnen i 
intervjun upplever denna underordnade maktrelation. En underordnad maktrelation 
kännetecknas enligt Bernstein (1983) av att pedagogen besitter mer makt än barnet och 
klassificeringen är då stark. Tidigare forskning problematiserar om barn inte görs 
delaktiga i processer. Att vara en mottagare i samspel utan egen aktiv insats är inte 
gynnsamt för delaktighet (Rydjord Tholin & Thorsby Jansen, 2012).  
 
 
6.2.2 Inslag som barnen vill prata om 
En bit in i intervjun frågar vi barnen vad de skulle vilja prata om i samlingen. Barnen 
kommer med en mängd olika förslag:  
 
 Emma:  Hmm, de där gula huset som de ska bygga ute på gården  

Vi: Vad är det för hus då? 
 Julia:  Man kan grilla i det när de blir vinter 
 Vi: Har ni pratat om de i samlingen? 
 Emma: Mmm… 
 

Tom:          Jag har bara min stensamling… Men jag har lite blommor 
med 

        Molly:  Att man kan prata om roliga saker och lite så 
        Vi:    Jaha, vad är det som är roligt då? 
        Molly:          Glass 
                    Vi:                Glass tycker du om att prata om. Vad vill du helst prata om? 
        Lisa:             Sånger...  Och om böcker 
        Molly:          Jag tycker om att prata om söta killar 
        Vi:    Aha… Brukar ni prata om de i samlingen? 
        Alla: Näääeee! 
         
Det som kännetecknar de olika förslagen är saker eller händelser som barnen känner till. 
Vi tolkar att det är ämnen som barnen har förkunskap kring, vilket är betydande för att 
barns delaktighet och lärande ska stödjas (Rydjord Tholin & Thorsby Jansen, 2012). 
Barnen har olika upplevelser av att få samtala kring ämnen som de själva vill prata om. 
Det gula huset är ett exempel på ämne som barnen vill prata om och som de har pratat 
om. Samtidigt finns innehåll som barnen önskar att samtala om, men som inte upplevs 
ges plats i samlingen. Det kan tolkas finnas inramning som påverkar vilka 
samtalsämnen som berörs i samlingen. Emilson och Johansson (2013) beskriver att svag 
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och stark lärarkontroll resulterar i olika villkor för deltagande. Detta kan tolkas som en 
förklaring på varför barns samtalsämnen ibland ges plats och ibland inte. Samtalsämnen 
som berörs i samlingen påverkar och blir en faktor för barns delaktighet.  
 
6.2.3 Pedagogen styr innehållet 
Barnen gav tidigare exempel på vad de vill prata om i en samling, därför ställer vi 
frågan om barnen har varit med och bestämt vad samlingen ska handla om. Det finns en 
gemensam upplevelse från barnen, att det är pedagogen som bestämmer över samlingen. 
Barnen beskriver att de inte får göra som de vill, vilket kan tolkas att samlingen är styrd 
av pedagogen. På samma fråga svarar en flicka: 
 
Ida: Fröknarna inte har berättat det 
 
Barnet beskriver att pedagogen inte har frågat henne om vad samlingen ska handla om. 
Detta kan tolkas som att barnet upplever att pedagogen styr över innehållet och inte hon 
själv. Barnens fokus är riktat mot att pedagogens förhållningssätt påverkar villkoren för 
deltagande. 
 
6.2.4 Lyhördhet 
För att uppleva delaktighet är det nödvändigt att någon lyssnar på en (Rydjord Tholin & 
Thorsby Jansens, 2012). Vi funderar därför över barnens upplevelser kring detta: 
 
 Vi: Tycker ni att de vuxna lyssnar på er i samlingen?  

Gösta:            Jaa… 
Maja:         Nej. En gång lyssnade min pappa och min mamma på mig 

och min mormor   
(Annat prat) 

Vi:       Tycker ni att de vuxna lyssnar? 
Maja:  Aaa… 
Vi:       De fröknarna som jobbar på förskolan? 
Maja:  Nej 

 
Barnens upplevelse av att bli lyssnade på skiljer sig åt. En del barn upplever att 
pedagogen lyssnar på dem och andra inte.  Sheridan, Williams och Pramling 
Samuelsson (2014) beskriver att möjligheterna att lyssna på det enskilda barnet minskar 
i stora barngrupper, vilket kan tolkas gälla även i vår studie. Barnen riktar fokus mot 
pedagogens förhållningssätt och hur den påverkar upplevelsen av att bli lyssnad på. 
Genom att se till pedagogens förhållningssätt kan samtalsmönster undersökas. Bernstein 
(1983) beskriver att envägskommunikation är vanligt förekommande när kontexten är 
präglad av stark inramning. Delaktighet förutsätter att bli lyssnad på och pedagogen i en 
maktrelation till barnet kan både stötta och begränsa barns möjligheter till delaktighet 
(a.a.).   

6.3 Sammanfattning  
Det finns skilda upplevelser över vad samlingen är till för. Barnen har förslag på 
samtalsämnen som de vill diskutera. Valen präglas av ämnen som barnen har kännedom 
och förkunskap kring. Det finns ämnen som barnen vill tala om och som ges plats. Men 
det finns också ämnen som inte berörs i samlingen. Det kan tolkas finnas både stark och 
svag inramning som Bernstein (1983) betonar styr över samtalen. Hur barnen beter sig 
mot varandra upplevs påverka om samlingen blir rolig eller tråkig. Barnen har olika syn 
på pedagogens auktoritet, gällande om barnen får lämna samlingen eller inte. Alla 
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barnen är eniga om att pedagogen är den som bestämmer över samlingen och är den 
som styr när barnen får prata. Olika strategier för att få ordet beskrivs. Vanligt 
förekommande är att barnen räcker upp handen och pedagogen delar ut ordet. Bland 
barnen finns olika upplevelser om pedagogen lyssnar på dem. Hansen Orwehag (2013) 
belyser att barn befinner sig i en underordnad maktposition. Finns det stark uppdelning 
av maktrelationer menar Bernstein (1983) att det råder en stark klassificering. 

7 Diskussion 
I denna avslutande del kommer vi diskutera och resonera kring de insikter studien gett 
oss. Vi belyser och reflekterar kring faktorer för delaktighet som vi genom vår studie 
funnit som betydelsefulla för barns delaktighet i samlingen. Vi kommer att diskutera 
vilka konsekvenser dessa insikter har för förskolebarns delaktighet i samlingen. Därefter 
diskuteras vilka konsekvenser vårt metodval har haft på studien. Under rubriken 
framtida forskningsområden ges förslag på vad vi upplever är intressanta områden för 
fortsatt forskning utifrån studiens resultat. 
 

7.1 Resultatdiskussion  
Regler för hur barnen ska bete sig i samlingen är en faktor som vi funnit påverka barns 
delaktighet. Det finns en stark inramning som enligt Bernstein (1983) innebär att det 
finns tydliga regler i samlingen. Det tycks vara ett redskap för att hantera samlingen i 
den utformning som den har idag. Granberg (1999) beskriver att samlingens syfte 
tidigare varit att träna barnens förmåga att sitta stilla och lyssna på de vuxna. Vi kan se 
likheter mellan Granbergs beskrivning av samlingens tidigare syfte och vår empiri då 
barnen poängterar att de ska sitta stilla och lyssna på pedagogen. Regler som styr 
barnens beteende i samlingen kan både främja och motverka delaktighet. Främjandet på 
så vis att barnen som fått ordet får tala och de andra lyssnar. Men det kan också ses 
begränsa delaktighet för barnen då samlingens regler inte gör det möjligt för alla att tala 
fritt. Samtalsmönstret som barnen beskriver, kännetecknas av att barnen räcker upp 
handen och pedagogen ger ut ordet. Ett sätt att arbeta för barns delaktighet i samlingen 
menar Yifat och Zadunaisky-Ehrlich (2009) är att kritiskt granska innehållet och 
strukturen för att komma ifrån de regler och den formella prägel som de beskriver 
samlingen har idag (a.a.). 
 
Ytterliggare en faktor vi funnit som påverkar barns delaktighet är pedagogens auktoritet. 
Aspekter som framkommer i resultatet är att en rolig samling präglas av att barnen gör 
som pedagogerna säger. Maktrelationen mellan barn och pedagog kan här ses som 
ojämn. Barnens ageranden och beskrivningar av beteenden kan förstås genom att 
samlingen har stark klassificering. Bernstein (1983) beskriver att det kännetecknas av 
att pedagogens auktoritet är stark. Hansen Orwehag (2013) tar upp problematiken för 
delaktighet när barn och vuxna befinner sig i olika maktpositioner. Barn har en 
underordnad ställning till vuxna i sin omgivning. Denna typ av relation sker enligt 
Bernstein (1983) eftersom maktrelationen mellan barn och pedagog upplevs som 
asymmetrisk.  
 
Barn beskrivs göras delaktiga genom att samlingens innehåll influeras av barnens 
intressen (Svinth, 2012). Inslag som barn vill och får möjlighet att prata om är en faktor 
som främjar barns delaktighet i samlingen. Det sociokulturella perspektivet betonar att 
alla deltagare, både pedagoger och barn, behöver agera aktivt i samspelet för att 



   
 

 19 

delaktighet och lärande ska ske. Ett aktivt deltagande kräver förkunskap i ämnet, vilket 
barnen har om ämnena utgår ifrån deras erfarenheter, intressen och omgivning 
(Vygotsky, 1978). När det handlar om vilka samtalsämnen som ges plats, synliggörs att 
barns perspektiv ibland ges utrymme i samlingen vilket stödjer deras delaktighet.    
Inslag som barn vill samtala om är alltså positivt för barns delaktighet. När barn delar 
med sig av sina erfarenheter till de andra barnen kan ett lärande ske genom 
scaffoldning. När barnen är aktiva i samtalen blir de delaktiga i sammanhanget då deras 
erfarenheter är utgångspunkten. Genom att utgå ifrån barnens initiativ till olika ämnen 
framhåller Vygotsky (1978) att det blir möjligt att arbeta med den proximala 
utvecklingszonen som stöttar lärprocesser. Skolverket (2010) lyfter fram varje barns rätt 
att påverka innehållet i förskolans verksamhet. Det är därför betydelsefullt att pedagoger 
granskar samlingen så att den kan utgå ifrån barns intressen. 
 
Att pedagogen styr över samlingens innehåll är en faktor för barns möjlighet till 
delaktighet, eftersom pedagogen är den som styr över vilka samtalsämnen som är 
tillgängliga. Barnen upplever att vissa saker hör hemma i samlingen och andra inte. 
Detta kan enligt Bernstein (1983) förklaras av att stark inramning styr över vilka ämnen 
som är tillåtna i samlingen. Barnen har upplevelsen att pedagogen bestämmer vad de 
ska göra på samlingen och rättar sig efter pedagogens styrning. Bernstein (1983) belyser 
att stark klassificering kan begränsa villkoren för delaktighet och förklara varför barnen 
upplever att pedagogen styr över innehållet. 
 
I resultatet framkommer olika upplevelser om pedagogerna lyssnar på barnen. 
Pedagogens lyhördhet gentemot barnen påverkar barns delaktighet. Vid de tillfällen som 
barnen upplever att de blir lyssnade på kan möjligheterna för delaktighet ses stärkta. 
Enligt Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2012) är lyssnandet en väg för att närma sig 
barns perspektiv vilket är betydelsefullt för delaktighet. Även Säljö (2011) menar att 
barn görs delaktiga genom meningsutbyte och argumentation, vilket förutsätter att 
lyssnandet är en del i kommunikationen. Rätten att säga sitt ord men samtidigt lyssna på 
andra är något som vi upplever är en väsentlig del i demokrati och som Skolverket 
(2010) belyser. Även barnen betonar vikten av att lyssna på varandra och vi har genom 
resultatet fått insikt i att barn upplever lyhördhet från både pedagoger och barn som 
betydelsefullt i samlingen. 

7.2 Metoddiskussion  

När vi valde intervju som metod ville vi närma oss barns upplevelser av deras  
delaktighet i samlingen. Med detta följde insikten att det kan vara problematiskt då 
barnforskningsansatsten visar på att barn kan påverkas av oss som forskare. Svaren som 
framkommer i barnintervjuerna kan vara styrda av eventuella förväntningar som barnen 
upplever från oss som forskare. Vi som forskare analyserar och tolkar barns svar och vi 
kan därför enbart närma oss ett barns perspektiv. Det visade sig att barnen i empin 
upplevde att pedagogen var en faktor som påverkade delaktigheten. Vi kan se att 
intervjuer med pedagoger hade varit ett alternativ i val av metod. Detta hade varit av 
intresse då vi hade fått fram pedagogers upplevelser av barns delaktighet i samling. Vi 
funderar också kring de intervjufrågor som vi ställde till barnen i gruppintervjuerna (se 
bilaga C). Barnens svar hade antagligen blivit annorlunda om våra frågor formulerats på 
annat sätt. Nu riktas barnens fokus mot pedagogens förhållningssätt, kanske på grund av 
att våra frågor var utformande på det sättet de var.  
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7.3 Framtida forskningsområden 
Det hade varit spännande att undersöka hur pedagoger upplever att barns delaktighet ser 
ut. Upplever barn och pedagoger delaktighet på samma sätt? Det hade varit av intresse 
att forska vidare kring gruppindelning i samlingar och se om barns delaktighet hade 
påverkats genom detta arbetssätt. Vi kan också se att det vore intressant att forska vidare 
med fokus kring hur maktrelationer påverkar andra situationer i förskolans vardag.  
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1 
 

Bilaga A 
Mail till pedagog  
 
Hej!  
 
Hoppas att allt är bra! Nu har jag börjat skolan igen och jag och min klasskompis Frida 
(som jobbar extra på XXX) skriver nu på det självständiga arbetet. Det ska handla om 
barns delaktighet och vi inriktar oss på att få fram barns perspektiv på delaktighet. För 
att samla in vår empiri ska vi använda intervju som metod och informanterna är tänkta 
att vara barn.  
 
Vi undrar om det hade varit okej att komma till XXX och göra barnintervjuer om 
delaktighet? Vi har en förhoppning om att intervjua äldre barn eftersom det känns som 
att svaren då kan bli lite mer utförliga.  
 
Hälsningar Emelie och Frida 



  
 

I 
 

Bilaga B  
Missivbrev  

Hej! 
Vi söker ert medgivande för om ert barn kan delta i en undersökning. 

Det är för ett självständigt arbete vid förskollärarutbildningen på 
Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 
Vi är två studenter som utbildar oss till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi 
skriver just nu det avslutande arbetet för att sedan bli färdiga förskollärare. Hela arbetet 
pågår under en tio-veckors period och ligger under vår sista termin för utbildningen.  
 
Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka hur barn görs delaktiga i 
samlingssituationer. För att undersöka det är vi tacksamma om vi kan få ta del av 
barnens upplevelser. Detta är tänkt att ske med hjälp av gruppintervjuer.  
 
I vår studie följer vi de forskningsetiska principerna. De finns till för att garantera:  
 

• Alla deltagare i studien är garanterade anonymitet och det kommer inte att 
framgå vilken förskola eller stad som studien gjort på. Vi som genomför studien 
har tystnadsplikt. 

• Deltagandet i studien är frivilligt. När som helst under studiens gång är det 
frivilligt att avbryta sitt deltagande. Detta gäller både vårdnadshavare och barn.  

• Materialet som samlas in (svaren som kommer genom intervjun) kommer enbart 
att användas i denna studie.  

 
För att ert barn ska kunna delta i denna studie behöver vi att ni som vårdnadshavare 
skriver under detta brev.   
 
 
 
 
Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i studien: 
 
 
……………………………………………………..       ………………………… 
Vårdnadshavares underskrift         Datum         Barnets namn  
 
 
 
Har ni frågor? Kontakta oss via mail eller ta kontakt med handledaren för studiens 
arbete:  
 
Frida Karlsson, fk222cx@student.lnu.se  
Emelie Willsund, ew222fq@student.lnu.se  
 
Handledare för studien är Karina Petersson, karina.petersson@lnu.se   
Kursansvarig lärare är Kristina Henriksson, Linnéuniversitetet 
 
Med vänliga hälsningar Emelie Willsund & Frida Karlsson 
 



   
 

 II 

Bilaga C 

Intervjuguide 
 
Intervju nr:   Barnens namn: 
 
Samlingen, allmänt   
Brukar ni ha samling? 
 
Var har ni samling någonstans på förskolan? 
 
Berätta om vad ni brukar göra i samlingen? 
 
Vad tror ni att man har samling för? 
 
Makt  
När ni har samling, vem är det som bestämmer då?  
(om vuxna ta nästa fråga, om barn be dem berätta mera…) 
 
Kan ni berätta om ni varit med och bestämt vad en samling ska handla om? 
(- om JA, vad gjorde ni då? Om NEJ, hur tycker du att det känns då?)  
 
Vad händer om någon inte vill vara med på samlingen?  
 
Hur gör ni om ni vill säga något i samlingen? 
 
Vem bestämmer om ni får prata i samlingen? 
 
Vem är det som pratar mest på samlingen? 
 
Intresse  
Vad händer på en tråkig samling? 
 
Vad händer på en rolig samling? 
 
Kan ni berätta för oss om hur ni tycker att en samling ska vara? 
 
Berätta om vad ni vill göra i samlingen? 
 
Berätta om vad ni tycker om att prata om i samlingen? 
 
Tycker ni att vuxna lyssnar på er om ni kommer på något ni vill säga i samlingen?  
 (-hur känns det då?)  
 
 
 


