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 Abstrakt 
Studien riktar sig till blivande förskollärare, samt verksamma pedagoger inom 

förskolans verksamhet. Studiens syfte var att belysa vilka möjligheter barn hade 

till delaktighet och inflytande i Reggio Emilia-inspirerade förskolors samlingar, 

som har en stark tradition i Sverige. De teoretiska utgångspunkterna var Reggio 

Emilias filosofi samt Vygotskijs sociokulturella perspektiv. De frågeställningar 

som behandlas i studien är: Hur visar barnen intresse för samlingarna? På vilket sätt 

tas barnens idéer och initiativ emot av pedagogerna? Synliggörs barns möjligheter till 

delaktighet och inflytande i samlingarna? För att få syn på detta användes en kvali-

tativ metod och videoobservationer av tio olika samlingar genomfördes vid ett 

urval Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Resultatet visar på variationer i 

huruvida barnen hade möjligheter till delaktighet och inflytande i samlingarna 

samt att det fanns olika faktorer som påverkade detta. Det kan också konstateras 

att samlingarna har sett väldigt olika ut, vilket tyder på att de grundläggande 

värden som såväl Reggio Emilia som förskolans styrdokument står för kan tol-

kas olika. Något som också har synliggjorts är att det fanns ett samband mellan 

vuxenstyrning, vilka möjligheter barnen hade till delaktighet och inflytande 

samt huruvida de visade intresse och engagemang för samlingarna. 

 

Nyckelord: Delaktighet, inflytande, samling, Reggio Emilia, förhållningssätt, 

pedagoger  
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 Inledning  
Inspirationen till studien kommer främst från olika pedagogiska verksamheter 

som vi har erfarenheter från. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

har vi tillsammans mött sju olika verksamheter, där vi har sett och tagit del av 

olika pedagogiska inriktningar. I samband med detta har vi uppmärksammat 

att inställningen till samlingar i förskolan kan skilja sig åt mellan olika förskolor, 

och att pedagogernas förhållningssätt till barns inflytande och delaktighet kan 

skifta. Intresset för forskningsområdet har fördjupats när vi har tagit del av 

forskning som visar att barns delaktighet och inflytande i förskolans samlingar 

ofta är begränsat (Emilson, 2008; Ekström, 2007). 

 

Förskolans verksamhet ska idag präglas av ett demokratiskt arbetssätt där in-

flytande och delaktighet ska genomsyra verksamheten (Skolverket, 2010). Enligt 

Skolverket ska förskolan ge barnen förutsättningar för att utveckla en grundläg-

gande förståelse för vad demokrati innebär. Olofsson (2010) uttrycker att försko-

lans läroplan (Skolverket, 2010) stämmer väl överens med Reggio Emilias filo-

sofi, vars barnsyn enligt Dahlberg och Åsén (2011) utgår ifrån: ”[…] en djup re-

spekt för barnets rättigheter och potentialer.” (s. 240) Dahlberg och Åsén lyfter 

fram att pedagogiken i Reggio Emilia utgår från barns erfarenheter, tankar och 

teorier, och förklarar att delaktighet anses vara ett honnörsord när man idag ta-

lar om Reggio Emilia. 

 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är ett målstyrt dokument, och ger där-

med inga anvisningar för hur verksamheten ska utformas (Olofsson, 2010). 

Detta kan relateras till vad Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter fram, om att 

Reggio Emilias filosofi inte är någon färdig metod utan någonting att inspireras 

av. Olofsson (2010) beskriver att varje pedagogisk verksamhet planerar och styr 

själva över sitt arbete efter de strävansmål som finns i läroplanen. Eftersom det 

inte finns någon given metod för hur verksamma inom förskolan ska arbeta, kan 

det tänkas att det förhållningssätt till bl.a. delaktighet och inflytande som förs-

kollärare och andra verksamma har spelar roll för hur verksamheten utformas. 

Arnér (2009) menar att vuxna som verkar inom förskolan är viktiga förebilder 

för barnen, vilket kan tolkas som att vuxnas förhållningssätt har avgörande be-

tydelse för hur läroplansmålen implementeras i verksamheten. 

 

Problemformulering 

Våra erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning och arbete inom försko-

lan är att barns intresse för samlingar kan variera. Vi har båda upplevt att barn 

kan ha svårt att koncentrera sig på samlingar, och ofta frågar om samlingen är 

klar snart samt hur länge de behöver sitta kvar. Detta får oss att fundera kring 

om barnens rastlöshet och ointresse kan ha ett samband med vilka möjligheter 

de har till delaktighet och inflytande. Vi har framför allt erfarenheter från Reggio 

Emilia-inspirerade förskolor. Förskolor som arbetar efter Reggio Emilias filosofi 
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lägger enligt Dahlberg och Åsén (2011) stor vikt vid barns delaktighet och infly-

tande, samt att barnens intresse ska vara en ledstjärna i verksamheten. Eftersom 

Reggio Emilia enligt författarna är starkt förknippat med att barns delaktighet 

och inflytande ska genomsyra verksamheten anser vi att det kan vara angeläget 

att studera om det finns ett samband mellan barns intresse för samlingar och 

deras möjligheter till delaktighet och inflytande i Reggio Emilia-inspirerade för-

skolor. 

 

Centrala begrepp 

Följande begrepp är sådana som förknippas med studiens forskningsområde. 

Nedan presenteras två olika definitioner av delaktighet och inflytande som visar 

att de kan vara svårdefinierade. De begrepp som främst används och relateras 

till i studien är de som Johannesen och Sandvik (2009) samt Rubinstein Reich 

(1996) beskriver. 

 

Delaktighet: Johannesen och Sandvik (2009) likställer begreppen delaktighet 

och inflytande, och menar att de båda handlar om att alla är en del av en gemen-

skap. Författarna betonar att det inte bara handlar om att barnen ska vara när-

varande, utan att de tankar, åsikter och känslor som barnen framhäver också ska 

påverka. 

 

Inflytande: Arnér (2009) lyfter fram att begreppen delaktighet och inflytande 

ofta framställs som synonyma. Författaren menar dock att delaktighet innebär: 

”[…] att ta del av något som andra redan har bestämt.” (s. 14) Enligt Arnér in-

nebär inflytande däremot att barn ska ha möjligheter att påverka sin situation i 

förskolan på ett märkbart sätt. 

 

Samling: Rubinstein Reich (1996) beskriver att den svenska förskolan har en 

stark tradition när det gäller samlingar. Författaren definierar samling som ett 

tillfälle, som ofta är starkt ritualiserat, där barn och vuxna samlas i en cirkel 

kring ett specifikt innehåll. 
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 Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en beskrivning av samlingens ursprung, vilket relateras 

till forskning om samlingen i dagens förskola. Därefter lyfter den fram litteratur 

och aktuell forskning kring barns delaktighet och inflytande, i ett försök att syn-

liggöra hur begreppen kan levandegöras. Bakgrunden behandlar också aktuell 

forskning kring olika styrningsstrategier som är vanligt förekommande i försko-

lan, innan den avslutningsvis beskriver studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

Samlingens ursprung 

Samlingen har sitt ursprung i Fröbelpedagogiken, som starkt präglades av Fri-

edrich Fröbels egna barndomsupplevelser (Rubinstein Reich, 1996). Fröbel öpp-

nade en egen småbarnsskola, Kindergarten, år 1840, och samlingar beskrivs av 

Rubinstein Reich som fundamentala i Fröbels Kindergarten. Karaktäristiskt för 

dem var att barn och pedagoger satt tillsammans i en ring, som enligt författaren 

kan ses som en symbol för gemenskap och samhörighet. Innehållet i samling-

arna karaktäriserades av sång- och rörelselekar, samt övningar med hjälp av de 

lekgåvor som utvecklades av Fröbel. Rubinstein Reich beskriver samlingens ut-

veckling i den svenska förskolan, mellan åren 1940-1990. 

 

Rubinstein Reich (1996) lyfter fram att samlingarna förlorade mycket av sitt 

värde i samband med Barnstugeutredningen, där en dialogpedagogik förorda-

des som till stor del utgick från individualisering och en dialog mellan barn-

vuxen. Utredningen och dialogpedagogiken skilde sig från tidigare utredningar 

på så sätt att den tog avstånd från organiserade gruppaktiviteter (Rubinstein 

Reich, 1996). 1981 kom Socialstyrelsen ut med en arbetsplan, där samma förfat-

tare belyser att det i arbetsplanen åter visades på ett intresse för storgruppsakti-

viteter, som kunde liknas vid intresset som finns i Fröbelspedagogiken. Detta 

resulterade i ett nytt sätt att se på organiserade gruppaktiviteter. Enligt Rubins-

tein Reich ansågs det att dialogpedagogiken till viss del var ett misslyckande, 

och att använda gruppen som ett pedagogiskt redskap framhävdes. Detta inne-

bar enligt författaren att samlingarna ökade i popularitet under 80-talet. Sam-

lingarna användes i utbildningssyfte för lärare, för att kontrollera lämpligheten 

för blivande förskollärare, och det lades stor vikt vid att barnen skulle kunna 

sitta stilla, vara tysta och lyssna.  Enligt Rubinstein Reich präglades samlingarna 

av en förmedlingspedagogik, som innebar att de vuxna skulle lära barnen det 

de ansåg var viktigt. 

 

Pedagogisk forskning inom förskolan (Ekström, 2007; Westlund, 2011) visar att 

samlingar fortfarande i mångt och mycket styrs av pedagogerna, och ofta går ut 

på att barnen ska lära sig att sitta stilla på sin plats i samlingsringen, vara tysta 

och lyssna. Dock visar Åbergs och Lenz Taguchis (2005) redogörelser att försko-

lans samlingar i hög grad går igenom förändringar för att bättre harmonisera 

med den barnsyn som dominerar förskolans styrdokument (Skolverket, 2010). 
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Delaktighet och inflytande 

Barns delaktighet och inflytande i förskolan beskrivs som ett högst aktuellt om-

råde att lyfta fram och reflektera kring (Arnér, 2009; Johannesen & Sandvik, 

2009). Arnér (2009) menar att barn har rätt att bli lyssnade till och respekterade 

för sina tankar och åsikter, och betonar vikten av att de vuxna inom förskolan 

intresserar sig för det barnen uttrycker: 

 
Om någon har rättighet så har någon annan skyldighet, vilket i det här samman-

hanget innebär att om barn har rätt till något, som till exempel inflytande, så innebär 

det att lärare i förskolan är skyldiga att tillgodose denna barns rätt.” (s. 21) 

 

Författaren lyfter fram rättigheter och skyldigheter så som de kan förstås i för-

skolans verksamhet. Eriksson (2007) menar att det är de vuxna som har ansvar 

för att barnen är delaktiga samt för att skapa förutsättningar för att barn har 

inflytande. För att kunna göra detta betonar Eriksson att det krävs att de vuxna 

är tillåtande. Författaren redogör också för att de som är verksamma i förskolan 

behöver kunna inta barns perspektiv, vilket i praktiken innebär att: ”[…] försöka 

ha ett barns synsätt på tillvaron och att se världen med barns ögon.” (s. 204) Att 

de vuxna har ansvar för att skapa förutsättningar för barns delaktighet och in-

flytande kan relateras till vad Westlund (2011) skriver om pedagogers strategier 

för att ge barn möjligheter till inflytande, där ett sätt är att ge dem handlingsut-

rymme. Andra sätt för pedagoger att ge barn möjligheter till inflytande kan en-

ligt Westlund vara att: ”[…] skapa tillfällen för samtal med barn, stödja interakt-

ion mellan barn, planera utifrån barns behov och intressen, skapa möjligheter 

för barn att välja och bestämma samt ge barn möjlighet att ta ansvar.” (s. 70) 

Även Johannesen och Sandvik (2009) menar att delaktighet och inflytande hand-

lar om barns rätt att bli hörda och sedda på lika villkor. 

 

Tidigare forskning inom området (Emilson, 2008; Ekström, 2007) visar att barns 

inflytande ofta är begränsat, särskilt i sådana sammanhang som är planerade 

och uppstyrda av de vuxna i förskolan. Emilson (2008) betonar att situationer 

som karaktäriseras av stark klassifikation och inramning, t.ex. samlingar, ofta 

begränsar barns möjligheter till inflytande och initiativtagande. Enligt Emilson 

kan det finnas ett samband mellan lärarens kontroll och barns inflytande, som 

synliggörs i författarens studie. Utöver detta lyfter såväl Emilson (2008) som Ek-

ström (2007) fram att barns inflytande ofta begränsas på så sätt att de får välja 

utifrån val som de vuxna har bestämt i förväg, vilket kan tolkas som skendemo-

krati. Vidare redogör Ekström (2007) för att de vuxna ofta styr barnen i olika 

sammanhang på bekostnad av barnens inflytande och initiativ, och just olika 

strategier som vuxna inom förskolan ofta använder för att styra barnen i en viss 

riktning är något som såväl Tullgren (2004) som Markström (2005) lyfter fram i 

sina studier. Eriksson (2007) synliggör att för stora barngrupper kan leda till att 

barnens möjligheter till delaktighet och inflytande begränsas. Enligt författaren 

kan mindre barngrupper innebära att de vuxna får mer tid till varje barn samt 

att det underlättar för de vuxna att bemöta varje barn utifrån dess förutsätt-

ningar och behov. 
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Westlund (2011) lyfter fram fem olika strategier som pedagoger kan använda i 

arbetet med barns inflytande: ”Skapa handlingsutrymme för barn, skapa till-

fällen för samtal med barn, stödja interaktion mellan barn, planera utifrån barns 

behov och intressen, skapa möjligheter för barn att välja och bestämma samt ge 

barn möjlighet att ta ansvar.” (s. 70) 

 

Att skapa handlingsutrymme för barn innebär enligt Westlund att pedagogerna 

drar sig tillbaka för att skapa möjligheter för barnen att kliva fram med mindre 

vuxenstyrning. Barnen behöver således inte vara beroende av de vuxna, men de 

vuxna bör befinna sig i barnens närhet. Detta kan leda till ett ökat inflytande, 

och kan relateras till vad Emilson (2008) lyfter fram om att svag lärarkontroll 

kan resultera i mer inflytande för barnen. Att skapa tillfällen för samtal med barn 

handlar mycket om att få syn på barnens uppfattningar, d.v.s. deras tankar och 

åsikter om olika fenomen (Westlund, 2011). Detta kan enligt Westlund användas 

som utgångspunkt när pedagogerna planerar verksamheten, vilket kan associe-

ras till Reggio Emilias syn på pedagogiska verksamheter (Dahlberg & Åsén, 

2011). Att stödja interaktion mellan barn anses vara av stor vikt för att alla barn ska 

få möjligheter att påverka, t.ex. i lek- eller konfliktsituationer (Westlund, 2011). 

Genom att stödja barnens interaktioner och samarbete kan pedagogerna möjlig-

göra att fler barn blir delaktiga i förskolans sociala sammanhang. Att planera ut-

ifrån barns behov och intressen innebär enligt Westlund (2011) att pedagogerna tar 

hänsyn till barnen och är flexibla när de t.ex. planerar aktiviteter, så som projekt, 

samlingar o.s.v. Detta kan ske både direkt, t.ex. genom att barnen får välja, och 

indirekt vilket snarare handlar om att ta hänsyn till vad pedagogerna uppfattar 

att barnen är intresserade av. En viktig faktor för att skapa möjligheter för bar-

nen att påverka är att pedagogerna kan sätta sig in i barnens perspektiv (West-

lund, 2011). Att skapa möjligheter för barn att välja och bestämma kan enligt West-

lund (2011) göras på flera sätt: ge barn valalternativ, fråga efter barns förslag, komma 

med erbjudanden och förslag till barn samt uppmuntra initiativ som barn kommer med. 

Enligt Westlund (2011) är barns möjligheter att såväl välja som bestämma ofta 

begränsade av ramar och vuxnas styrning, t.ex. genom att barnen får olika alter-

nativ när de får välja någonting. Författaren lyfter dock fram att låta barnen göra 

val utifrån olika alternativ handlar om att tydliggöra för barnen att det finns 

valmöjligheter, och att det är en förberedelse för framtiden i ett demokratiskt 

samhälle. Att ge barn möjlighet att ta ansvar innebär till stor del att göra barnen 

delaktiga och ge de inflytande på så sätt att de kan vara med och ta ett visst 

ansvar för t.ex. samlingar (Westlund, 2011). Utifrån Westlunds redogörelser är 

det tydligt att även detta är relativt styrt av de vuxna och vilka möjligheter de 

ger barnen. 

 

Vidare lyfter Westlund (2011) fram att pedagogernas förhållningssätt är av stor 

vikt i arbetet med barns inflytande: ”Mycket av pedagogernas arbete med barns 

inflytande ligger i små nyanser i deras blickar, tonfall och kroppsspråk.” (s. 85) 

Även Eriksson (2007) betonar att verksamma inom förskolan behöver ta hänsyn 

till såväl barns verbala uttryck som kroppsspråk för att barn ska ha möjligheter 

till inflytande och delaktighet. 
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Ekström (2007) synliggör att barns inflytande i förskolans samlingar ofta är be-

gränsat. Författaren redogör i sin studie för att pedagogerna ofta strävar efter att 

barnen ska sitta stilla, vara tysta och lyssna på andra, och att i samband med 

detta blir de vuxnas styrning väldigt tydlig. Ekström skriver tydligt fram att det 

mestadels är de vuxnas normer som ligger till utgångspunkt för planeringen av 

verksamheten, och att barnen har små möjligheter till inflytande. Även detta kan 

sättas i samband till vad Emilson (2008) skriver om lärares kontroll relaterat till 

barns inflytande. 

 

Styrning 

Tullgren (2004) menar att de vuxna i förskolan ofta använder sig av diverse styr-

ningsstrategier för att upprätthålla de vuxnas normer som ofta finns i förskolans 

pedagogiska praktik. Författaren lyfter fram två vanliga tekniker som pedago-

gerna använder sig av: inneslutande och uteslutande. Inneslutande tekniker inne-

bär vanligtvis att uppmärksamma, uppmuntra och bjuda in till lek. Uteslutande 

tekniker innebär däremot att tillrättavisa samt att uppträda avståndstagande. 

Tullgren betonar att dessa båda tekniker ofta sker i växelverkan: ”Det som ver-

kar uteslutande på någon verkar inneslutande på någon annan. Genom ett så-

dant system upprätthålls förskolans norm.” (s. 90) 

 

Även Markström (2005) synliggör att förskolans verksamhet vilar mycket på 

normer, som upprätthålls av de vuxna, och beskriver förskolan som en norma-

liseringspraktik. Enligt författaren styrs förskolans verksamhet mycket av vux-

enstyrda regler och rutiner, som barn ofta får underordna sig. Markström lyfter 

fram att samtidigt som barn ska underordna sig och följa de auktoritära vuxna, 

ska de kunna kritisera och ifrågasätta de regler och rutiner som de vuxna sätter 

upp, vilket framställs som en kontrovers. Vidare skriver Westlund (2011) att ar-

betet med inflytande i förskolan mycket går ut på att hitta en balans: ”[…] arbe-

tet med barns inflytande handlar om en ständig avvägning mellan frihet och 

styrning.” (s. 142) 

 

Relaterat till vuxnas styrning skriver Emilson (2008) om samband mellan lära-

rens kontroll och barns delaktighet och inflytande: 

 
1. Inget inflytande – stark lärarkontroll genom stark inramning 

2. Möjligheter till val och initiativ – lärarkontroll av kommunikativ karaktär 

3. Barnen gör fria val utifrån egna initiativ – lärarkontroll genom lekfullhet och 

emotionell närvaro  

4. Ett formaliserat försök att ge små barn inflytande – stark lärarkontroll 

(Emilson, 2008, s. 79) 

 

Barns möjligheter till delaktighet och inflytande kan alltså enligt Emilson (2008) 

starkt associeras till lärarens förhållningssätt till barns delaktighet och infly-

tande i förskolans verksamhet. 

 



  

 

7 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från Reggio Emilias filosofi och pedagogiska syn på förskolan. 

Centralt i Reggio Emilias filosofi är att verksamheten utgår från barnet, och hy-

ser en stor respekt för barnets rättigheter och dess potential (Dahlberg & Åsén, 

2011). Dahlberg och Åsén (2011) beskriver Reggio Emilia ur ett historiskt per-

spektiv, och författarna lyfter fram grundaren Loris Malaguzzi som filosofins 

”eldsjäl”, som var talesman för de kommunala förskolorna i området Reggio 

Emilia i Italien. Författarna menar att vad som särskilt utmärker Reggio Emilias 

förskolor är att de fortfarande efter femtio år fortsätter utvecklas och förändras. 

Karaktäristiskt för filosofin är att den genomsyras av demokrati och en gemen-

sam värdegrund, och den grundar sig till stor del på en pedagogisk medveten-

het (Dahlberg & Åsén, 2011). Kommunikation och delaktighet anses vara nyck-

elroller i Reggio Emilias filosofi (Dahlberg & Åsén, 2011), vilket kan relateras till 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Säljö, 2011). 

 

Säljö (2011) lyfter fram Vygotskijs tankar och teorier kring psykologi, pedagogik 

samt lärande och utveckling. Enligt författaren ville Vygotskij ta fram ett alter-

nativ till de teorier som fanns inom psykologisk och pedagogisk forskning un-

der tidigt 1900-tal. Detta teoretiska alternativ grundar sig mycket i Vygotskijs 

tankar om språk och tänkande, som enligt Säljö hänger nära samman: ”[…] han 

menade att det är genom sociala och kulturella erfarenheter som människan i 

samspel med andra formas som tänkande, kännande och kommunicerande va-

relse.” (s. 155) Detta tankesätt la enligt Säljö grunden till det sociokulturella per-

spektivet som Vygotskij var en del i att utveckla. Utifrån vad Säljö beskriver om 

Vygotskijs tankar om och syn på lärande, kan det förstås som att barn lär sig i 

sociala sammanhang tillsammans med andra barn och vuxna, och för att kunna 

tillgodogöra sig kunskaper och förmågor har språket och barns delaktighet en 

nyckelroll. 

 

Det är utifrån vad Dahlberg och Åsén (2011) samt Säljö (2011) skriver tydligt att 

Reggio Emilias filosofi och pedagogiska tankesätt har inspirerats av flera stora 

teoretiker, t.ex. Vygotskij, Dewey och Freinet. Detta syns särskilt i hur samtliga 

författare lyfter fram att språk, kommunikation och delaktighet är viktiga fak-

torer för att barn ska kunna tillgodogöra sig kunskaper och förmågor i sociala 

sammanhang. 

 

Det förekommer kritik mot Reggio Emilias filosofi från olika håll. Nöjd (2011) 

lyfter i sin artikel fram kritik mot att det finns allt för lite granskad vetenskaplig 

forskning som ställer sig kritisk till Reggio Emilia och det arbetssätt som före-

språkas. Det finns även forskning som till viss del stöder den kritik som Nöjd 

redogör för. Vallberg Roth och Månsson (2011) synliggör hur de kompetenta 

barnen lyfts i Reggio Emilias filosofi, och deras redogörelser tyder på att filoso-

fin inte lämpar sig väl för alla barn och deras olika behov. Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010) betonar att fostran, lärande och omsorg ska ses som ett hel-

hetsperspektiv som ska genomsyra förskolans verksamhet. Detta strider mot 

vad Vallberg Roth och Månsson (2011) beskriver om att Reggio Emilias filosofi 
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utgår från att barn är kompetenta. Detta innebär enligt författarna att barns be-

hov av omvårdnad och omsorg till viss del underordnas lärandeperspektivet. 

Vallberg Roth och Månsson synliggör också att det arbetssätt som Reggio Emi-

lias filosofi mynnar ut i, kan innebära att barn själva bär ansvaret för sitt eget 

lärande, vilket kan kräva aktiva och driftiga barn. Det kan tänkas att detta ex-

kluderar de barn som inte ”lever upp till förväntningarna” som finns på det 

kompetenta barnet. 



  

 

9 

 

 Syfte 
Syftet är att undersöka och redogöra för huruvida barns möjligheter till infly-

tande och delaktighet synliggörs i Reggio Emilia-inspirerade förskolors sam-

lingar. 

 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 

 

 Hur visar barnen intresse för samlingarna? 

 På vilket sätt tas barnens idéer och initiativ emot av pedagogerna? 

 Synliggörs barns möjligheter till delaktighet och inflytande i samling-

arna? 
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 Metod 
I detta avsnitt motiveras de metodval som har gjorts i samband med studien. 

Urval och genomförande, samt de forskningsetiska överväganden som har 

gjorts, beskrivs. Vidare förklaras hur det empiriska materialet har analyserats 

utifrån den analysstrategi som Rennstam och Wästerfors (2011) redogör för. 

 

Kvalitativa studier 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver vad som kännetecknar kvalitativa studier 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Författarna förklarar att forskning inom 

samhällsvetenskap framför allt syftar till att få kunskap om olika fenomen i sam-

hället; ”[…] hur de fungerar, hur de ger människor möjligheter att göra saker 

tillsammans eller makt att bestämma över andra, hur de påverkar människor, 

hur de uppkommer och förändras.” (s. 10) Tre vanligt förekommande sätt att få 

kunskap om samhället är att fråga människor, vara med och titta på samt läsa 

texter och se på bilder, vilket överensstämmer med hur denna studie har ge-

nomförts. De här tre sätten att ta reda på kunskap om samhälleliga fenomen kan 

enligt författarna mynna ut i olika metoder, så som intervjuer, observationer och 

textanalyser. Med utgångspunkt i vad Rennstam och Wästerfors (2011) skriver 

om att analysera de data som kvalitativa metoder genererar, kan det tolkas som 

att analysen bygger på att reflektera och se mönster, som har varit en målsätt-

ning i arbetet med studien. Detta till skillnad från kvantitativa studier, som 

Ahrne och Svensson (2011) menar kan ses som en motsats till kvalitativa studier, 

då kvantitativa data analyseras genom att statistiska metoder och verktyg an-

vänds. 

 

Urval 

Avsikten var att genomföra studien på fyra Reggio Emilia-inspirerade förskolor. 

P.g.a. ett bortfall genomfördes den istället på tre förskolor och sammanlagt fyra 

avdelningar, varav endast en var en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-

3 år. På de övriga avdelningarna var barnen i åldrarna 3-5 år. Bortfallet berodde 

på omorganiseringar i deras verksamhet, och p.g.a. tidsbrist togs beslutet att ut-

öka antalet videoobservationer på de förskolor vi hade fått klartecken ifrån, 

istället för att ta kontakt med ytterligare en förskola. Vi hade vid tidpunkten för 

urvalet redan goda kontakter på samtliga förskolor som blev tillfrågade att med-

verka, vilket var av stor vikt ur en tidsaspekt samt för att barnen kände till oss. 

Detta innebar att det blev en tryggare situation för såväl barnen och pedago-

gerna som för oss. Att vi ville göra studien i flera olika förskolor berodde på att 

vi ville ha ett mer varierat resultat. Samtliga förskolor ligger i samma kommun, 

men i olika stadsdelar. 

 

Genomförande 

För att samla in empiri till undersökningen har videoobservationer gjorts. Detta 

för att få syn på hur samspelet i gruppen såg ut och vad som utspelade sig, istäl-

let för att ta reda på pedagogernas eller barnens uppfattningar eller upplevelser 
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av vad som sker; ”[…] någon form av observation brukar vara lämpligast när 

syftet är att reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de 

gör. Det kan vara stor skillnad.” (Stukát, 2011, s. 55) För att få en ingång till ar-

betet började vi med en litteratursökning, där vi tog del av litteratur och tidigare 

forskning om samlingar i förskolan. Tillförlitlig forskning söktes i andra exa-

mensarbeten inom området, litteratur från tidigare kurser inom utbildningen 

samt Primo och SwePub. 

 

Utifrån den litteratur och forskning som hittades, samt våra erfarenheter, kom 

vi fram till problemet. I uppstarten av arbetet skrevs också en forskningsplan, 

där problembeskrivningen, syftet med studien samt metoden formulerades. 

Denna forskningsplan användes som utgångspunkt för det vidare arbetet. Ef-

tersom vi ville göra videoobservationer på fyra förskolor skrevs ett missiv1 som 

skickades till förskolecheferna på de berörda förskolorna. Missivet följdes upp 

via e-post och telefon efter ungefär en vecka. Avsikten var som tidigare skrevs 

att göra videoobservationer på fyra förskolor, dock var det endast tre av de till-

frågade förskolorna som valde att medverka. Vi valde att gå vidare med de för-

skolorna, genom att lämna ut en tillståndsblankett2 för vårdnadshavarnas god-

kännande till barnens medverkan i videoobservationer, som hade skrivits i ett 

tidigare skede. Såväl missivet som tillståndsblanketten var godkända av vår 

handledare innan de skickades ut. Vårdnadshavarna till samtliga barn som var 

med i våra videoobservationer godkände att barnen fick medverka. 

 

Totalt tio videoobservationer gjordes på de tre förskolor som vi samarbetade 

med. Samlingarna såg innehållsmässigt väldigt olika ut, vilket synliggörs i de 

sammanfattningar3 som har skrivits. Tillvägagångssättet vid samtliga videoob-

servationer har sett snarlika ut, och vi beskriver därför ett tillfälle. Vi kom till 

förskolan lite tidigare än avsatt tid, för att sätta upp kameran samt hinna känna 

av stämningen i gruppen. Vi använde en liten kamera med vidvinkellins som vi 

placerade på en lämplig plats i rummet. Vi var delaktiga under samtliga sam-

lingar, på så sätt att vi satt med i dem, utan att ha några ledarroller. Vi deltog 

således på samma villkor som de övriga, utan att på något sätt hålla i samlingen. 

Enligt Bryman (2011) sker deltagande observationer främst inom kvalitativ 

forskning, och innebär att forskaren mer eller mindre engagerar sig i de sociala 

miljöer som avses att observeras. Att vi valde att vara delaktiga på det sätt som 

har beskrivits berodde framför allt på att vi ansåg att det blev mer naturligt för 

barnen, än om vi hade suttit vid sidan av. Efter att alla videoobservationer hade 

genomförts, gick vi vidare med analysarbetet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 

i arbetet. Det första huvudkravet är informationskravet, som innebär att vi har 

                                                           
1 Bilaga 1 
2 Bilaga 2 
3 Bilaga 3 
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informerat de personer som berörs av arbetet om syftet med studien samt att 

deras deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Det andra huvud-

kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att alla som berörs av studien måste 

lämna sitt samtycke till medverkan. Då vi har observerat barn under 15 år, har 

vi fått skriftliga tillstånd från vårdnadshavarna gällande barnens medverkan i 

studien. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet, som innebär att upp-

gifter om de medverkande hanteras av oss på ett sådant sätt att inga utomstå-

ende kan ta del av dem, eller identifiera de medverkande. Vi har informerat de 

medverkande om att vi inte kan garantera anonymitet då vårt rådatamaterial 

kan komma att visas för personer inom universitetet som bedömer studien. Det 

fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet, vilket innebär att vi har informe-

rat de medverkande om hur vi kommer använda materialet, samt vilka studien 

riktar sig till. Vi har också informerat de medverkande om att allt rådatamaterial 

kommer att förstöras när arbetet har blivit godkänt. 

 

Analys 

Rennstam och Wästerfors (2011) skriver om att analysera kvalitativt material. 

Författarna synliggör tre problem som kan relateras till analysarbetet; kaospro-

blemet, representationsproblemet samt auktoritetsproblemet, och lyfter fram tre ar-

betssätt för att hantera dessa som är grundläggande när analyser inom samhälls-

vetenskaplig forskning genomförs; att sortera, att reducera samt att argumentera. 

Den analysstrategi som Rennstam och Wästerfors (2011) redogör för har använts 

som utgångspunkt när materialet har analyserats. Detta innebär att vi har tagit 

hänsyn till de tre grundläggande arbetssätten som författarna redogör för. När 

alla videoobservationer var genomförda påbörjade vi analysarbetet. Till en bör-

jan gjorde vi detta var för sig, för att båda skulle kunna sätta sig in i materialet 

och upptäcka mönster. 

 

Kaosproblemet: Kaosproblemet handlar enligt Rennstam och Wästerfors (2011) 

om att det insamlade materialet är oöverskådligt och oordnat. Ofta har forskaren 

mycket material att gå igenom, och författarna menar att sortera kan krävas för 

att skapa ordning i materialet; ”Om studenten eller forskaren lyckas sortera sitt 

material på ett välgrundat sätt har han eller hon skapat någon slags ordning för 

sin analys.” (s. 194) Rennstam och Wästerfors betonar att studenten eller forska-

ren själv aktivt behöver skapa ordning utifrån sin teoretiska utgångspunkt samt 

syfte. Materialet genomgicks flera gånger, vilket gjorde att vi fick tillfälle att se 

på samlingarna ur olika perspektiv. Vi utgick från frågeställningarna samt syftet 

med studien när vi analyserade, och utifrån dessa försökte vi skapa ordning och 

kategorisera materialet, d.v.s. ta oss an det som Rennstam och Wästerfors (2011) 

benämner som kaosproblemet. 

 
Representationsproblemet: Representationsproblemet innebär att det är omöj-

ligt att ”visa allt”, d.v.s. att det är svårt för forskaren att synliggöra allt material 

och därigenom representera materialet i sin helhet (Rennstam & Wästerfors, 

2011). Rennstam och Wästerfors förklarar att representationsproblemet kan han-
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teras genom att reducera. Att reducera innebär att man sållar i sitt material ge-

nom att välja ut vad som anses relevant för det forskaren främst vill synliggöra. 

När materialet bearbetades tog vi oss an representationsproblemet genom att 

sålla bort sådana sekvenser som vi inte ansåg var relevanta för syftet med stu-

dien. 

 

Auktoritetsproblemet: Rennstam och Wästerfors (2011) förklarar att auktori-

tetsproblemet innebär; ”[…] att göra sig hörd i forskar- och kunskapssamhället.” 

(s. 194), och menar att problemet kan hanteras genom att argumentera. Förfat-

tarna antyder att det finns en strävan efter självständighet när man som student 

eller forskare gör en kvalitativ studie. I denna strävan menar Rennstam och 

Wästerfors att forskaren eller studenten bör kommunicera sitt material i förhål-

lande till andra forskare och teoretiker; ”Den forskare eller student som kan ar-

gumentera för sin tes med hjälp av sin empiri har relativt goda chanser att for-

mulera ett självständigt bidrag.” (2011, s. 194) Efter att vi hade gått igenom 

materialet var för sig träffades vi för att lyfta det vi hade kommit fram till, samt 

de mönster vi hade upptäckt. Vi diskuterade sammanställningarna av de ana-

lyser vi dittills hade gjort. I diskussionen ställer vi resultatet mot den litteratur 

och forskning som vi har tagit del av och presenterar i bakgrunden. I och med 

detta tog vi oss an auktoritetsproblemet. 



  

 

14 

 

 Resultat 
Här presenteras resultatet. Utifrån problembeskrivningen, syftet samt fråge-

ställningarna har materialet kategoriserats. De frågeställningar som studien vi-

lar på och som har använts som utgångspunkt är följande: 

 

 Hur visar barnen intresse för samlingarna? 

 På vilket sätt tas barnens idéer och initiativ emot av pedagogerna? 

 Synliggörs barns möjligheter till delaktighet och inflytande i samling-

arna? 

 

Frågeställningarna mynnade ut i tre olika kategorier: delaktighet på olika villkor, 

barns ointresse och motstånd samt vuxenstyrning. 

 

Delaktighet på olika villkor 

Barnen visade sitt intresse för samlingarna och deras innehåll på flera olika sätt. 

Att barnen var intresserade syntes genom att de riktade sin uppmärksamhet 

mot pedagogen som ledde samlingen, de var med och sjöng, klappade och 

gjorde rörelser i sånger, de ställde frågor samt svarade på andras frågor, de var 

aktiva i samtal och de kom med initiativ och förslag. Dessa olika sätt att visa 

intresse på var återkommande i alla videoobservationer. Barnen tog initiativ till 

att sjunga, räkna, reflektera, svara på frågor samt ställa egna frågor. 

 

De initiativ och förslag som barnen kom med hanterade pedagogerna väldigt 

olika, vilket syns i följande sekvens: 

 

I en av samlingarna står ett av barnen på en ”scen” och berättar om en upple-

velse som hen har haft under sommaren. Detta har pedagogerna bett alla barn 

förbereda tillsammans med sina vårdnadshavare, och idag är det detta barns 

tur. Flera av barnen som lyssnar blir nyfikna och vill ställa frågor. Pedagogen 

som leder samlingen ber barnen att vänta med frågorna tills barnet har berättat 

klart. Ett barn sitter oroligt och väntar, och ställer sin fråga flera gånger. En an-

nan pedagog bekräftar och svarar på barnets fråga. När barnet som står på ”sce-

nen” har berättat färdigt får de andra barnen utrymme av pedagogerna att ställa 

frågor. Ett fåtal barn får möjlighet att få svar på sin fråga innan samlingen av-

slutas. 

 

I sekvensen syns det tydligt att de två pedagoger som var med i samlingen han-

terade barnens iver att ställa frågor på lite olika sätt. Pedagogen som ledde sam-

lingen styrde upp situationen genom att be barnen vänta med frågorna, och för-

klarade att de kunde ställa frågor när barnet hade berättat färdigt. Den andra 

pedagogen valde att svara det barn som ställde sin fråga flera gånger. Utifrån 

detta kan det förstås som att barnen till viss del var med i samlingen på olika 

villkor, då deras initiativ bemöttes på olika sätt. Barnen hade ett visst inflytande 

i samlingen, då de gärna ville ställa frågor till barnet som stod på ”scenen”. Pe-

dagogen som ledde samlingen uppmärksammade detta, och även om alla barn 
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inte fick möjlighet att ställa sina frågor på en gång så återkom pedagogen till 

det, och de hade en liten frågestund när barnet på ”scenen” hade berättat klart. 

En tolkning som kan göras utifrån det är att barnen hade möjlighet att påverka 

samlingen och dess innehåll till viss del, då pedagogen tog vara på barnens iver 

att ställa frågor. 

 

I följande sekvens synliggörs det hur en pedagog hanterade samma initiativ från 

två olika barn på olika sätt: 

 

Vid en samling på en småbarnsavdelning använder pedagogen som leder sam-

lingen en trolleristav när de sjunger, för att bestämma vems tur det är att välja 

sång. Ett barn tar initiativ till att trolla med trolleristaven, men pedagogen tar 

tillbaka den. Kort därefter tar ett annat barn initiativ till samma sak, ett initiativ 

som pedagogen bemöter annorlunda: ”Då trollar vi tillsammans […] Ska vi 

trolla tillsammans?” Barnet och pedagogen trollar tillsammans med trollerista-

ven för att bestämma vilket barn som ska få välja nästa sång. 

 

Exemplet visar hur en pedagog bemötte samma initiativ på olika sätt. Det första 

barnet blev fråntaget trolleristaven, medan det andra barnet bjöds in till att trolla 

tillsammans med pedagogen. Även här kan det förstås som att barnen var del-

aktiga i samlingen på olika villkor. I det här fallet kan det ses som att inflytandet 

var begränsat då det var pedagogen som ledde samlingen som bestämde vilket 

barn som skulle få välja sång. Innehållet var dessutom planerat, och presenterat, 

av pedagogerna vilket kan tolkas som att barnen hade lite eller inget inflytande 

över samlingens innehåll. 

 

Det fanns också tillfällen i videoobservationerna där barnens initiativ ledde till 

att de påverkade samlingen på något sätt, vilket följande sekvens visar: 

 

Några barn och pedagoger pratar om ett besök på ett museum som några av 

dem har gjort dagen innan, där de bl.a. tittade på olika djur. När de pratar om 

ekorrar är det ett barn som tar initiativ till att sjunga Ekorren satt i granen. Såväl 

de andra barnen som de två pedagogerna som är med i samlingen sjunger glatt 

med i sången. 

 

Sekvensen visar att vissa av barnens initiativ fick ett positivt bemötande av pe-

dagogerna som var med på samlingen, som i det här fallet, där såväl pedago-

gerna som de andra barnen sjöng med barnet som tog initiativ till att sjunga. 

Barnet som tog initiativet kunde på så sätt till viss del påverka samlingen och 

hade i och med det inflytande över samlingens innehåll. Barnet var delaktigt i 

att driva samlingen vidare. Att barnet tog initiativ till att sjunga en sång som 

kunde relateras till vad de pratade om tyder på ett intresse för samlingens inne-

håll. 

 

I nästa sekvens återges hur ett mycket engagerat och drivet barn med ord och 

gester förklarar sina tankegångar kring deras gemensamma projektarbete: 
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Barnet ställer sig upp och går fram till en projicerad bild på en av väggarna som 

föreställer en trädstam med bark. På ett lustfyllt och detaljerat sätt beskriver och 

samtalar hen med de andra barnen och pedagogerna om hur ett träd är upp-

byggt från rot till topp: ”Alltså, om det här är bark… då har trädet ätit allt det 

här så det har sugits upp på samma, så det är vatten. Om det regnar är det bred-

vid… om vi har vatten här, och så var trädet här […] då suger den ju upp.” De 

andra barnen och pedagogerna lyssnar mer eller mindre aktivt. 

 

Barnet som berättade kan som tidigare skrevs uppfattas som väldigt engagerat 

och drivet. När barnet hade berättat färdigt var det två andra barn som valde att 

kliva fram och lyfta sina tankar inför gruppen, vilket kan tolkas som att det 

första barnet hade inflytande över de två nästföljande. Det kan förstås som att 

hen satte igång tankar hos de andra barnen, som pedagogerna verkade upp-

muntra och ställa sig positiva till. Detta då pedagogerna lyssnade aktivt och 

ställde frågor till barnet som gav hen utrymme att utveckla sina tankar. 

 

Sekvensen som följer synliggör hur barnens intresse fick ligga till grund för sam-

lingens innehåll: 

 

På en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år samlas barnen och en pedagog i 

samlingsrummet. Pedagogen berättar att några barn sjöng tidigare under dagen 

när de var ute, och att de då uttryckte en önskan om att fortsätta med det på 

samlingen. Därför har de en sångsamling, där barnen i tur och ordning väljer ett 

”sångkort”. 

 

I sekvensen syns det tydligt att pedagogen tog vara på barnens intresse för att 

fortsätta sjunga på samlingen. Då barnens förslag ledde till att samlingen kom 

att handla om någonting annat än vad pedagogen hade planerat, kan det ses 

som att barnen hade inflytande över samlingens innehåll. 

 

Barns ointresse och motstånd 

Precis som att barnen visade sitt intresse för samlingarna på flera olika sätt, 

gjorde de också motstånd i samlingarna vilket syntes genom att de uttryckte det 

verbalt, skruvade på sig, pratade med varandra, tog initiativ till att lämna sam-

lingen samt riktade sin uppmärksamhet mot något annat än samlingen och dess 

innehåll. Huruvida pedagogerna uppmärksammade detta motstånd, samt hur 

de hanterade det, varierade. De olika strategier som blev synliga i videoobser-

vationerna var tillsägelser, uppmaningar, att fysiskt hämta eller hindra barnen 

på något sätt, att rikta en fråga till barnen samt att uppmuntra barnen för att 

styra dem bort ifrån någonting och mot någonting annat. Det finns tydliga fak-

torer som kan påverka vilket engagemang barnen visar i samlingarna, samt hur 

delaktiga de tillåts vara: storleken på barngruppen, hur mycket utrymme barnen får, 

längden på samlingen samt gruppsammansättningen. 

 

Sekvensen som följer återger ett exempel där sambandet mellan delaktighet och 

intresse tydligt synliggörs: 
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Vid en samling har pedagogen som leder samlingen med sig ett experiment som 

hen visar för barngruppen. När pedagogen visar vad som händer är barnen ny-

fikna och ivriga att prova själva. Pedagogen säger först att de kan få prova se-

nare, men ändrar sig och låter barnen få prova. Experimentet går runt i barn-

gruppen och varje barn får i tur och ordning prova experimentet, ibland med 

lite hjälp av pedagogen eller de andra barnen. Efter en stund är det ett barn som 

uttrycker en önskan om att gå och vila, vilket barnet tillåts göra av pedagogen. 

Flera andra barn följer det barnets exempel, och en stor del av barngruppen läm-

nar samlingen. Av de barn som är kvar visar de flesta fortsatt intresse för expe-

rimentet. 

 

I sekvensen blev det mycket väntan för de barn som inte provade experimentet, 

då det var 21 barn som var med på samlingen och varje barn fick prova. Det kan 

tolkas som att storleken på barngruppen här fick betydelse för hur delaktiga bar-

nen tilläts vara i samlingen, vilket i sin tur påverkade deras intresse och enga-

gemang. Detta har även synliggjorts i andra videoobservationer, där en större 

grupp verkar utgöra hinder för att varje barn kan få utrymme att ta plats och 

vara delaktigt i samlingen. När barnen ville prova experimentet sa pedagogen 

först att de kunde få prova senare, men ändrade sig när flera barn hade frågat. I 

och med det hade barnen inflytande över samlingens innehåll, då deras iver att 

prova experimentet ledde till en förändring i samlingen. Barnen hade också in-

flytande över sitt eget deltagande i samlingen, då många barn lämnade rummet 

utan att pedagogen försökte hindra dem på något sätt. Pedagogen påpekade 

samtidigt att de barn som lämnade samlingen gick miste om experimentet. Efter 

en stund var det ett barn som ville komma tillbaka till samlingen, men som ne-

kades av pedagogen eftersom hen hade valt att lämna samlingen tidigare. Det 

kan uppfattas som att när barnen hade gjort ett val att inte vara med på sam-

lingen, så fick de stå för sina beslut och deras möjlighet att delta var förbrukad. 

 

Även i mindre grupper har det visat sig att det fanns motstånd till att delta i 

samlingarna, vilket syns i följande sekvens: 

 

Under en samling pratar barnen och pedagogerna om bilder på ett träd. Ett av 

barnen uttrycker att hen inte vill vara med: ”Jag vill inte kolla mer, jag har redan 

sett.” Barnet visar dock intresse för bilderna, vilket syns genom att hen lyssnar 

uppmärksamt på de andra. Efter en kort stund börjar barnet intressera sig mer 

för en hylla med olika material som står bakom barnet. När en av pedagogerna 

ser detta uppmärksammar pedagogen barnet och påkallar barnets uppmärk-

samhet genom fysisk kontakt samt genom att säga barnets namn, och barnet 

vänder sin uppmärksamhet mot samlingens innehåll igen. Intresset varierar 

dock under samlingens gång, och barnet riktar sin uppmärksamhet mot annat 

än vad som pågår i samlingen, t.ex. en av pedagogernas inneskor och en spegel 

som sitter uppsatt bakom barnet. 
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I sekvensen syntes det att flera barn föll ifrån allt eftersom tiden gick. Det syntes 

också att de barn som inte fick eller tog lika mycket plats visade mindre engage-

mang. Faktorerna hur mycket utrymme barnen får samt längden på samlingen fick 

således betydelse för huruvida barnen var intresserade och delaktiga i att driva 

samlingen vidare. Det blev påtagligt att ju längre samlingen höll på, desto 

mindre engagerade var flera av barnen, och detta är något som har visat sig i 

flera videoobservationer. I början av samlingen uttryckte barnet i sekvensen att 

hen inte ville vara med, vilket ingen av pedagogerna uppmärksammade. Barnet 

hade i det fallet inget inflytande över sitt eget deltagande i samlingen. Att bar-

nen på olika sätt uttrycker att de inte vill vara med på samlingen var återkom-

mande i videoobservationerna, och hanterades på olika sätt av pedagogerna. 

 

Nästa samlingssekvens återger en situation där pedagogerna har en spännande 

överraskning till barnen, som verkligen fångar dem direkt: 

 

Pedagogen som leder samlingen har med sig något som hen visar för barnen, ett 

expressbud som har kommit till barnen på avdelningen. Detta intresserar bar-

nen och de blir nyfikna på vad det är för något. Tre barn som sitter bredvid 

varandra blir väldigt uppspelta, och har ett eget samtal medan pedagogen för-

söker berätta om expressbudet. Pedagogen höjer rösten och pratar tydligt i ett 

försök att fånga barnens uppmärksamhet, och uppmanar dessutom barnen att 

vara lite tystare: ”Nu måste vi tänka på att alla kompisar ska höra […] nu måste 

vi stänga munnen, så att det inte blir så surrigt.” 

 

Att gruppsammansättningen är en relevant faktor att ta hänsyn till blev påtagligt 

i sekvensen, då tre barn som satt bredvid varandra uppvisade ett beteende som 

pedagogen som ledde samlingen inte uppskattade. Barnen pratade samtidigt 

som pedagogen, vilket kan tolkas som att barnens samtal var mer meningsfullt 

för dem än vad pedagogen berättade, trots att barnen pratade om expressbudet 

som pedagogen berättade om. 

 

Vuxenstyrning 

Det har varit tydligt att det har förekommit viss styrning från pedagogerna i 

samlingarna, genom olika styrningsstrategier som det kan uppfattas som att pe-

dagogerna använder för att upprätthålla vissa normer. Utifrån det som har visat 

sig kan det tolkas som att pedagogerna ofta strävar efter att barnen ska sitta 

stilla, vänta på sin tur samt kunna vara tysta och lyssna på den pedagog eller 

det barn som har ordet. När barnen bryter mot dessa normer, vilket det kan 

uppfattas som att de gör när de inte är intresserade av samlingens innehåll eller 

inte är särskilt delaktiga, använder pedagogerna olika strategier för att hantera 

barnens motstånd. 

 

I följande sekvens synliggörs det hur pedagogerna med hjälp av olika styrnings-

strategier försöker upprätthålla vissa normer: 
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I en samling på en småbarnsavdelning är några av barnen väldigt rörliga, och 

riktar sin uppmärksamhet och sitt intresse mot annat än samlingen. Ett barn le-

ker med annat vid sidan om, och beter sig på ett sätt som verkar uppfattas som 

störande för de andra barnen och pedagogerna. Barnet får flera tillsägelser av 

pedagogerna om att sitta still och ”sluta”, men fortsätter att göra något annat än 

att intressera sig för samlingens innehåll. En av pedagogerna tar barnet till sitt 

knä och håller fast hen. Det framgår tydligt att det är mot barnets vilja att sitta i 

pedagogens knä. 

 

Situationen kan tolkas som att barnets motstånd berodde på ointresse för sam-

lingens innehåll. Utifrån pedagogernas hantering av barnet kan det också tolkas 

som att de ville upprätthålla normer som innebär att barnen ska sitta stilla och 

vara tysta. Eftersom pedagogen höll fast barnet hade barnet inte något infly-

tande över huruvida hen ville vara med på samlingen. Att hindra barnen från 

att lämna samlingen var återkommande på flera förskolor. 

 

I nästa sekvens lyfts ett exempel på hur barnen är delaktiga i samlingen på olika 

villkor fram: 

 

Alla i samlingen lyssnar på ett barn som berättar om en upplevelse. Ett av bar-

nen verkar oroligt, vilket syns genom att hen skruvar på sig och har väldigt svårt 

att sitta still. Vi uppfattar det som att pedagogen som sitter bredvid ger barnet 

tillåtelse att lämna samlingen, då barnet kort efter att pedagogen har viskat 

någonting till hen lämnar rummet. Direkt efter kliver ett annat barn upp och 

visar att hen är på väg ut, men blir stoppad av samma pedagog: ”Men du, sitt 

kvar där, varsågod.” Barnet blir märkbart dämpat och går moloket tillbaka till 

sin plats och sätter sig. 

 

Situationen synliggör att barnen var delaktiga i samlingen på olika villkor, då 

ett av barnen fick lämna samlingen. Pedagogen var den som avgjorde vem som 

fick lämna rummet, och barnens inflytande över sitt eget deltagande kan därför 

ses som begränsat. 

 

Nästa sekvens redogör för en situation där ett barn får välja utifrån val som pe-

dagogen erbjuder: 

 

Under en sångsamling med barn i åldrarna 3-5 år får barnen i tur och ordning, 

som bestäms av pedagogen, välja ett ”sångkort” som representerar olika barn-

sånger som gruppen sjunger tillsammans. Ett barn väljer En elefant balanserade. 

Pedagogen frågar innan de börjar sjunga om barnet vill att de sjunger om en 

eller två elefanter. Barnet vill sjunga om två elefanter, och de sjunger därefter 

tillsammans. 

 

Pedagogen gav barnet två val, att sjunga om en eller två elefanter, vilket innebar 

att barnet hade ett visst inflytande över sången hen hade valt. Inflytandet kan 

tolkas som begränsat eftersom det var pedagogen som styrde över de val som 

erbjöds. 
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Även i nästa sekvens, som utspelar sig på en småbarnsavdelning, blir det tydligt 

att pedagogerna styr i samlingen: 

 

Pedagogerna har nyss introducerat en ny sång för barnen. En viss oro finns i 

barngruppen, ett barn har gråtit efter mamma och flera av barnen verkar inte ha 

kommit igång riktigt än. Pedagogen som leder samlingen frågar om det är något 

barn som har någon önskesång, vilket inget av barnen har. Pedagogen föreslår 

då att de sjunger Björnen sover, vilket ett par av barnen nappar på. De andra 

barnen och en pedagog sitter vid sidan av medan de som vill sjunger. De sjunger 

sången två gånger, innan samlingen avslutas. 

 

Barnen visade inget större engagemang för att delta i samlingen. När pedagogen 

som ledde samlingen frågade om de hade någon särskild sång de ville sjunga, 

var det inget av barnen som svarade, vilket kan tolkas som ointresse från deras 

sida. Trots att inget av barnen visade intresse för att fortsätta sjunga, valde pe-

dagogen att fortsätta samlingen med sången som hen föreslog. 
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 Diskussion 
Diskussionen inleds med en metoddiskussion, samt en diskussion avseende va-

liditet, reliabilitet och generaliserbarhet, där funderingar kring huruvida meto-

den lämpade sig för syftet förs fram. Därefter följer en resultatdiskussion, där vi 

resonerar kring resultatet och diskuterar det i förhållande till den litteratur samt 

tidigare forskning som inledningsvis presenteras i bakgrunden, samt avslu-

tande reflektioner. Vi presenterar och reflekterar dessutom över möjliga fram-

tida forskningsområden som har fångat vårt intresse under arbetets gång. 

 

Metoddiskussion 

Då syftet var att undersöka och redogöra för vilka möjligheter barn hade till del-

aktighet och inflytande i Reggio Emilia-inspirerade förskolors samlingar, och 

inte att ta reda på barnens eller pedagogernas uppfattningar eller upplevelser, 

lämpade sig metoden väl för det som avsågs att tas reda på. Om vi endast hade 

genomfört t.ex. en enkät- eller intervjustudie hade vi inte fått syn på vad som 

faktiskt sker, och hur en samling kan yttra sig ur ett delaktighetsperspektiv. Vi 

hade således inte fått syn på huruvida barnen faktiskt är delaktiga eller har in-

flytande i förskolans samlingar. Däremot hade videoobservationerna kunnat 

kompletteras med att t.ex. låta pedagogerna själva titta på filmerna och reflek-

tera över dem, eller genomföra intervjuer. Enligt Bryman (2011) kan det krävas 

olika tillvägagångssätt för att ta reda på någonting beroende på vilka frågeställ-

ningar som studien grundar sig på. Om vi hade velat utvidga studien med att ta 

reda på t.ex. pedagogernas förhållningssätt, och låta dem själva reflektera över 

vad, hur och varför de gör något, hade flera metoder som kompletterar varandra 

behövts. På så sätt hade vi kunnat synliggöra ytterligare aspekter av problemet, 

samt lyfta fram t.ex. pedagogernas förhållningssätt till delaktighet och infly-

tande, vilket hade kunnat ge oss och läsaren en fördjupad förståelse för det som 

studien syftade till att undersöka. Utöver detta finns det också andra tillväga-

gångssätt som hade varit möjliga, som att anta ett barnperspektiv i studien och 

göra t.ex. intervjuer med barn. Något som kan ha påverkat resultatet är att stu-

dien hade ett bortfall, då en av förskolorna tackade nej till att medverka. I och 

med detta kan resultatet ha blivit annorlunda än om samtliga fyra förskolor som 

blev tillfrågade hade medverkat. Dock kan det tänkas att resultatet fortfarande 

inte hade kunnat generaliseras i någon större utsträckning om videoobservat-

ionerna hade genomförts på fyra förskolor istället för tre. 

 

Vi har sett flera fördelar med att göra videoobservationer då vi har kunnat gå 

tillbaka till filmerna flera gånger och upptäcka nya fenomen. Stukát (2011) beto-

nar just detta, och menar att videoobservationer kan underlätta för att få syn på 

just det fenomen som forskaren syftar till att undersöka; ”För varje uppspelning 

blir bilden klarare, detaljerna fler och man kan också få upp ögonen på intres-

santa förhållanden som man egentligen inte hade planerat att studera.” (s. 57) 

Författaren lyfter också fram att videoobservationer lämpar sig väl när yngre 

barn studeras, som kan vara svårare att intervjua. Något som vi reflekterade 

över innan videoobservationerna genomfördes var huruvida vi skulle komma 
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att förlita oss för mycket på vad kameran registrerade, och därför inte se vad 

som hände runt omkring som kunde ha betydelse för det som avsågs att stude-

ras. Detta var dock något som vi i efterhand inte kan härleda till. Eftersom vi var 

delaktiga i samlingarna, så kunde vi ägna oss åt att själva registrera sådant som 

hände som kunde relateras till studien. Vi märkte också under arbetet med ana-

lysen att vi kunde dra fördelar av att vi hade suttit med i samlingen, då reflekt-

ionerna från samlingarna kunde relateras till vad vi såg i filmerna. Om vi istället 

hade gjort observationer med papper och penna tänker vi att vi kanske inte hade 

fått samma helhetsbild av samlingarna, då vi hade behövt dela vårt fokus till att 

såväl se och höra vad som pågick, som att anteckna. Något som i efterhand har 

upptäckts är att placeringen av kameran har haft stor betydelse för hur materi-

alet har analyserats, då vissa medverkande ibland har hamnat delvis, eller helt, 

utanför bild. Eftersom vi också har tittat på de medverkandes kroppsspråk och 

ansiktsuttryck var det av stor vikt att vi kunde se samtliga medverkande bra. 

Något som vi kunde ha tänkt på hade varit att använda två kameror, vilket dock 

kan medföra att de medverkande känner sig övervakade i högre grad. Detta 

hade kunnat leda till ett icke tillförlitligt resultat. Vi har också reflekterat över 

huruvida de medverkande har påverkats av vår och kamerans närvaro i sam-

lingarna, och har tagit i beaktande att det vi har sett kanske inte stämmer över-

ens med hur det alltid ser ut. 

 

Inför genomförandet hade vi förberett oss på faktorer som hade kunnat påverka 

möjligheterna att genomföra videoobservationerna. En tänkbar utmaning var 

om ett eller flera barn själva hade nekat till att medverka, d.v.s. motsatt sig till 

att låta oss filma dem. Detta hade hanterats genom att tillämpa samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002), då all medverkan var frivillig. Ytterligare en faktor som 

kunde ha påverkat genomförandet hade varit om vi inte hade fått tillstånd från 

vårdnadshavarna till barnens medverkan i videoobservationerna. Även i en så-

dan situation hade vi tillämpat samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002), då bar-

nen var under 15 år och vårdnadshavarnas godkännande krävdes. Om en sådan 

situation hade uppstått hade den hanterats i samråd med pedagogerna på för-

skolan, för att försöka hitta en lämplig lösning så att videoobservationerna ändå 

hade kunnat genomföras. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Stukát (2011) beskriver begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, 

som används för att reflektera över samt bestämma kvaliteten i en undersök-

ning. Genom att diskutera begreppen i relation till undersökningen, kan man 

enligt författaren lyfta styrkor och svagheter i arbetet. Stukát redogör för vikten 

av att forskaren är medveten om de brister som finns i sin undersökning, vilket 

författaren menar alltid finns: ”Alla undersökningar har brister. Det är mycket, 

mycket bättre att forskaren själv visar sin medvetenhet om dem, än att andra 

avslöjar dem.” (Stukát, 2011, s. 133) Validitet innebär enligt Stukát giltighet, 

d.v.s. att det som forskaren undersöker stämmer överens med syftet. Reliabilitet 

innebär att forskaren använder en metod som är lämplig för det som forskaren 

avser att undersöka. För att tillämpa detta i studien, och säkerställa kvaliteten i 
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arbetet, har vi utgått från syftet och frågeställningarna när vi har analyserat 

materialet. Metoden som har använts är videoobservationer, vilket har tillåtit 

oss att titta på sådant som är relevant utifrån syftet. Genom att titta på och bear-

beta materialet flera gånger har vi kunnat få fram ett giltigt och tillförlitligt re-

sultat. Att vissa av pedagogerna hade vetskap om vad studien syftade till att 

undersöka, d.v.s. vilka möjligheter barnen hade till delaktighet och inflytande i 

samlingarna, är dock någonting som kan tänkas ha betydelse för giltigheten i 

studien. Detta för att det finns en risk att samlingarna har anpassats efter syftet, 

vilket således kan innebära att det finns en risk att resultatet inte stämmer helt 

överens med hur samlingarna på de medverkande förskolorna vanligtvis ser ut. 

Generaliserbarhet innebär enligt Stukát (2011) huruvida det resultat som under-

sökningen genererar kan generaliseras för en större grupp, eller bara gäller för 

den grupp som ingår i undersökningen. Resultat är enligt oss svårt att generali-

sera för en större grupp än den vi har undersökt. Detta då vi endast har gjort 

videoobservationer på tre förskolor, vid sammanlagt tio olika tillfällen. Vi har 

också tagit hänsyn till att samtliga förskolor ligger inom ett snävt geografiskt 

område i en mellanstor kommun i mellersta Sverige, vilket kan ha betydelse för 

huruvida resultatet kan generaliseras för förskolor i övriga delar i landet. Ef-

tersom studien hade ett bortfall har vi reflekterat kring huruvida det kan ha haft 

betydelse för om resultatet kan generaliseras. Det kan dock tänkas att resultatet 

hade varit svårt att generalisera för en större grupp även om samtliga av de fyra 

tillfrågade förskolorna hade medverkat. Samtidigt kan resultatet i vissa avseen-

den styrkas av den litteratur och forskning som vi har tagit del av, vilket kan 

tänkas innebära en generalisering i viss utsträckning. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka, beskriva och redogör för huruvida barns 

möjligheter till inflytande och delaktighet synliggjordes i samlingarna vid ett 

urval Reggio Emilia-inspirerade förskolor. För att få syn på detta, och huruvida 

det kan finnas ett samband mellan barns möjligheter till delaktighet och infly-

tande och huruvida barnen uttrycker intresse för samlingarna har vi tittat när-

mare på hur barnen uttryckte intresse och engagemang för samlingarna, på vil-

ket sätt pedagogerna tog emot barnens idéer och initiativ samt huruvida barnen 

hade möjligheter till delaktighet och inflytande. Resultatet har mynnat ut i tre 

kategorier: delaktighet på olika villkor, barns ointresse och motstånd samt vuxenstyr-

ning. 

 

Vi har sett allt ifrån traditionella vuxenstyrda samlingar där barnen inte hade så 

mycket utrymme, till samlingar där barnen var drivande och ägde samlingen. 

Resultatet visar tydligt att pedagogerna mer eller mindre styrde över vilka möj-

ligheter barnen hade till inflytande och delaktighet, då det var pedagogerna som 

många gånger satte ramarna för samlingarna. Vi kan relatera detta till en situat-

ion där barnen var väldigt engagerade i något som pedagogen hade med sig och 

överraskade barnen med, men där pedagogen ändå valde att dämpa deras en-

gagemang och fortsätta med de rutiner som fanns i samlingen, t.ex. en namns-
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ång. Det kan förstås som att överraskningsmomentet i början var ett sätt för pe-

dagogen att fånga barnen, men att pedagogen var mån om att behålla rutinerna 

vilket innebar att barnen blev ”snuvade på konfekten”. Exemplet visar hur pe-

dagogen höll fast vid sin planering, trots att barnen visade intresse för någonting 

annat, vilket kan relateras till vad Emilson (2008) och Ekström (2007) ger uttryck 

för, om att barns inflytande ofta är begränsat i olika sammanhang i förskolan 

som är planerade och uppstyrda av de vuxna. 

 

Eriksson (2007) menar att de vuxna i förskolan har ansvar för att barn får möj-

ligheter till delaktighet och inflytande, vilket starkt kan relateras till vad som har 

visat sig i resultatet. Pedagogerna gav ofta barnen valmöjligheter, men de val 

som fanns tillgängliga bestämde pedagogerna. Detta ligger i linje med vad både 

Emilson (2008) och Ekström (2007) skriver, om att barns inflytande ofta begrän-

sas då de får välja utifrån val som pedagogerna erbjuder. Det fanns också till-

fällen där barnen gav uttryck för att vilja göra något särskilt, vilket de också fick 

vid några tillfällen, men inom de ramar som pedagogerna satte upp. Detta är 

exempel på hur de vuxna skapar förutsättningar för vilket inflytande barnen 

har, vilket kan väcka funderingar kring hur verksamma inom förskolan kan 

skapa förutsättningar för inflytande på ett sätt som gynnar varje enskilt barn 

samt huruvida dessa ramar som pedagogerna sätter upp är nödvändiga för att 

kunna bibehålla någon slags ordning i gruppen. Trots att samtliga förskolor som 

har medverkat i studien är uttalat Reggio Emilia-inspirerade, ser samlingarna 

och barnens förutsättningar till delaktighet och inflytande väldigt olika ut. Det 

kan tänkas att detta kan bero på flera faktorer, varav en är vilket förhållningssätt 

och vilken barnsyn som pedagogerna har. Såväl Westlund (2011) som Emilson 

(2008) betonar att pedagogernas förhållningssätt är viktigt i arbetet med barns 

inflytande, vilket stöder vårt resonemang om att det är en viktig faktor för barns 

möjligheter till delaktighet och inflytande. Dahlberg och Åsén (2011) beskriver 

centrala delar i Reggio Emilias filosofi, som innebär att verksamheten utgår från 

barnet och hyser en stor respekt för barns rättigheter och deras potential. Detta 

kan tolkas som att barnen ska stå i centrum och tillsammans med pedagogerna 

vara drivande i verksamheten. Det som Dahlberg och Åsén (2011) ger uttryck 

för strider mot vad vi har sett i vissa samlingar, där barnen ofta var underord-

nade de vuxnas normer. Vi har dock sett exempel där barnen ägde samlingen, 

d.v.s. var de som förde samlingen framåt. De olika samlingar som vi har sett, 

och de upptäckter som vi har gjort i resultatet, stämmer väl överens med de 

samband mellan lärarkontroll och inflytande som Emilson (2008) beskriver. 

 

Ett tydligt mönster har visat sig i resultatet, där mer vuxenstyrning har inneburit 

färre möjligheter till inflytande för barnen. Detta har i sin tur lett till minskad 

delaktighet i samlingarna och ett minskat intresse från barnens sida. I sådana 

samlingar där barnen inte har haft så mycket utrymme har vi sett ett ökat mot-

stånd till att delta. Såväl Emilson (2008) som Ekström (2007) lyfter fram att det 

inflytande som barn har ofta är begränsat i sådana situationer som är organise-

rade av de vuxna i förskolan. Detta är alltså något vi har lagt märke till och det 

kan tänkas att om en samling är väldigt uppstyrd av de vuxna så får barnen färre 

möjligheter till inflytande, då de inte får lika mycket utrymme till att påverka 
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samlingen. Det kan dock förstås som att det kan bero på huruvida pedagogerna 

har förmågan att vara flexibla. Vanligt förekommande sätt för barnen att göra 

motstånd på var att de ville lämna samlingen, eller att de på olika sätt ”störde” 

i samlingen, t.ex. genom att låta bli att lyssna eller leka vid sidan av. Pedago-

gerna hanterade barnens motstånd på olika sätt, där det var tydligt att de ville 

upprätthålla vissa normer i samlingarna, så som att barnen skulle sitta stilla, 

vara tysta och lyssna. 

 

Tullgren (2004) redogör för olika styrningsstrategier som är vanliga i förskolan 

och menar att inneslutande och uteslutande tekniker sker i växelverkan: ”Det 

som verkar uteslutande på någon verkar inneslutande på någon annan.” (s.90) 

De styrningsstrategier som vi har sett i resultatet kan relateras till detta och det 

kan förstås som att pedagogerna genom olika tekniker försökte upprätthålla en 

viss norm i förskolans samlingar, vilket också Tullgren (2004) belyser. Tullgrens 

redogörelser kan kopplas till vad både Markström (2005) och Ekström (2007) 

lyfter fram, om att de vuxna ofta utgår från sina normer när de planerar sam-

lingarna, och att barns inflytande ofta blir begränsat när de vuxna försöker upp-

rätthålla dessa normer. I och med hur pedagogerna hanterade barnens motstånd 

blev detta väldigt tydligt i resultatet, då det förekom att pedagogerna uppma-

nade barnen att vara tysta och sitta stilla i samlingarna. Det kan uppfattas som 

att de barn som gjorde motstånd inte var intresserade av samlingarnas innehåll, 

vilket får oss att fundera på för vem man har samling samt varför det är så vik-

tigt att ha traditionella samlingar. 

 

Rubinstein Reich (1996) beskriver att de traditionella samlingarna, där barn och 

pedagoger sitter i en cirkel och där fokus ligger på att barnen ska lära sig att sitta 

stilla, vara tysta och lyssna, härstammar från Fröbelpedagogiken. Att dessa tradit-

ionella samlingar finns kvar syns tydligt i vissa av de samlingar som vi har tagit 

del av, och är också någonting som både Ekström (2007) och Westlund (2011) 

ger uttryck för. Åberg och Lenz Taguchi (2005) redogör dock för att förskolans 

samlingar genomgår förändringar, för att bättre harmonisera med den barnsyn 

som förskolans styrdokument förespråkar. 

 

Vi kan se ett tydligt samband mellan den barnsyn som förskolans läroplan (Skol-

verket, 2010) skriver fram, och Reggio Emilias filosofi där det är viktigt att ha 

sin utgångspunkt i barnet och där kommunikation och delaktighet är viktiga 

nyckelord (Dahlberg & Åsén, 2011). Enligt Dahlberg och Åsén (2011) samt Säljö 

(2011) är Reggio Emilias filosofi inspirerad av bl.a. Vygotskij. Vygotskijs socio-

kulturella perspektiv grundar sig till stor del på att barn tillgodogör sig kun-

skaper och förmågor genom att stor vikt läggs vid språk, kommunikation och 

delaktighet. Att barn har möjligheter till delaktighet kan således tolkas som en 

viktig aspekt för att det ska ske ett lärande. Skolverket (2011) menar att lärande, 

fostran och omsorg ska utgöra en helhet i förskolan. För att ett lärande ska bli 

möjligt, kan det alltså utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att det är 

viktigt att barn har möjligheter till delaktighet och inflytande. Som tidigare 

skrevs har vi sett traditionella samlingar där det verkade vara av stor vikt att 
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upprätthålla vissa normer, men vi har också sett exempel på samlingar där bar-

nen fick en större roll, och i och med det ett större inflytande, vilket Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) lyfter fram. Detta kan ses som positivt, men vi är också 

medvetna om att olika förskolor har olika förutsättningar, och att huruvida bar-

nen har möjligheter till delaktighet och inflytande beror på flera faktorer vilket 

uppmärksammas i resultatet. En sådan faktor är storleken på barngruppen. En-

ligt Eriksson (2007) kan storleken på barngruppen ha betydelse för vilka möjlig-

heter barnen har till delaktighet och inflytande. Detta har uppmärksammats i 

resultatet, men vi har också sett situationer där barnens möjligheter har varit 

begränsade trots få barn i gruppen. Det som Eriksson (2007) uttrycker har såle-

des viss förankring i de samlingar vi har tagit del av, men kan inte generaliseras 

för de förskolor som medverkade i studien. 

 

Det kan tänkas att det är av stor vikt att verksamheten utgår från barnen och 

deras intresse, för att samlingarnas innehåll ska bli meningsfullt för barnen. Om 

barnen visar ett tydligt ointresse menar vi att det kan vara viktigt att fundera på 

varför barnen inte vill vara med, och att man som pedagog funderar på hur för-

utsättningar för delaktighet och inflytande kan skapas. Westlund (2011) synlig-

gör fem olika strategier som pedagoger ofta använder sig av för att göra barnen 

delaktiga: skapa handlingsutrymme för barn, skapa tillfällen för samtal med 

barn, stödja interaktion mellan barn, planera utifrån barns behov och intressen, 

skapa möjligheter för barn att välja och bestämma samt ge barn möjlighet att ta 

ansvar. Dessa strategier syns också i resultatet, där vi redogör för att samlingar 

kan se väldigt olika ut och att pedagoger på varierande sätt försöker skapa för-

utsättningar för barns delaktighet och inflytande. De strategier som Westlund 

(2011) ger uttryck för, finns alltså mer eller mindre förankrade i de verksamheter 

som vi har tagit del av. 

 

Något som har synts tydligt i flera situationer är att barnen inte var delaktiga i 

samlingarna på samma villkor, vilket i stor omfattning kontrollerades av peda-

gogerna på så sätt att de avgjorde vilka barn som fick lämna samlingen och när. 

Barnens inflytande över sitt eget deltagande i samlingarna var begränsat, även 

om det förekom i en samling att deltagandet var något som barnen kunde på-

verka. Det förekom att pedagogerna bemötte barnens förslag och initiativ på 

olika sätt, vilket än en gång får oss att fundera kring vilken betydelse pedago-

gernas barnsyn och förhållningssätt har för vilka möjligheter till delaktighet och 

inflytande som barnen får. Vårt resonemang om att pedagogernas förhållnings-

sätt är av stor vikt i detta arbete, stöds av det som Westlund (2011) och Emilson 

(2008) ger uttryck för. 

 

Slutligen vill vi relatera resultatet till den kritik som förekommer mot Reggio 

Emilias filosofi (Nöjd, 2011; Vallberg Roth och Månsson, 2011). Enligt Vallberg 

Roth och Månsson (2011) kan den barnsyn som präglar Reggio Emilia riskera att 

exkludera vissa barn. Reggio Emilia (Dahlberg & Åsén, 2011) och förskolans 

styrdokument (Skolverket, 2010) redogör för en barnsyn där barnet ses som 

kompetent. Enligt Vallberg Roth och Månsson (2011) kan detta innebära att bar-
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nen behöver vara aktiva och driftiga, vilket exkluderar de barn som inte har så-

dana egenskaper. Vidare menar författarna att barnens behov av omvårdnad 

och omsorg kan underordnas lärandeperspektivet. I resultatet har vi sett situat-

ioner där barn som har varit väldigt drivande har inspirerat andra att ta plats, 

men vi har också uppmärksammat att det finns barn som inte vågar ta så mycket 

plats i gruppen. Det kan tänkas att Reggio Emilias filosofi inte behöver vara 

sämre för de barn som inte är så aktiva och driftiga, då filosofin går ut på att 

verksamheten ska ha sin utgångspunkt i individen (Dahlberg & Åsén, 2011). Så-

ledes kan det tänkas att pedagogen har ett stort ansvar för att skapa förutsätt-

ningar som utgår från varje barns individuella behov och förutsättningar. Peda-

gogens barnsyn och förhållningssätt är alltså något som vi ser är väldigt viktigt 

för vilka möjligheter barn får till delaktighet och inflytande. 

 

Avslutande reflektioner 

Vi har sett att barnens möjligheter till delaktighet och inflytande har varierat, 

beroende på olika faktorer samt pedagogernas förhållningssätt. Det har för oss 

blivit tydligt att Reggio Emilias filosofi kan tolkas på olika sätt i verksamheterna, 

vilket belyser att det inte är en färdig metod utan att det är upp till varje verk-

samhet att implementera de värden som filosofin står för. Detta kan kopplas till 

förskolans styrdokument (Skolverket, 2010), där det råder stor tolkningsfrihet. 

Trots att de verksamma inom olika förskolor ska arbeta mot samma mål, kan 

verksamheterna se väldigt olika ut. De verksamheter som vi har tagit del av i 

studien har på olika sätt tagit till sig de grundläggande värden som Reggio Emi-

lias filosofi står för (Dahlberg & Åsén, 2011). Vi har sett att de som enligt vår 

uppfattning har implementerat dessa grundläggande värden i sin verksamhet, 

verkligen har skapat förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. I pro-

blembeskrivningen redogjordes det för ett eventuellt samband mellan barns 

möjligheter till delaktighet och inflytande samt huruvida de är intresserade av 

samlingen. Detta samband har vi kunnat se i resultatet, vilket stärker vår tro på 

att delaktighet och inflytande hänger nära samman med att barn behöver vara 

intresserade och känna att det de gör är meningsfullt för att ett lärande ska 

kunna ske. 

 

De frågeställningar som inledningsvis ställdes i arbetet har vi kunnat besvara. 

Vi har sett hur barn har uttryckt sitt intresse för samlingarna, samt att de i vissa 

situationer har gjort motstånd. Vi har sett ett tydligt mönster mellan vuxenstyr-

ning, möjligheter till delaktighet och inflytande samt huruvida barnen har visat 

intresse. Barnens idéer och initiativ har pedagogerna bemött på olika sätt, vilket 

har synliggjort att barnen ibland var delaktiga i samlingarna på olika villkor. 

Slutligen har vi sett hur pedagoger har skapat förutsättningar för barns möjlig-

heter till delaktighet och inflytande, men också hur dessa möjligheter har varit 

begränsade p.g.a. olika faktorer som vi har belyst. Detta har ställts i relation till 

Reggio Emilias filosofi (Dahlberg & Åsén, 2011), vilket har tillåtit oss att presen-

tera hur en likvärdig förskola kan vara svår att uppnå då de olika verksamhet-
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erna kan tolka såväl Reggio Emilias grundläggande värden, som den värde-

grund som förskolans styrdokument representerar (Skolverket, 2010) på olika 

sätt. 

 

Undersökningens konsekvenser 

Studiens resultat synliggör att barns möjligheter till delaktighet och inflytande i 

Reggio Emilia-inspirerade förskolors samlingar ofta styrdes av pedagogerna 

och således var begränsat. Förhoppningarna är att de som läser studien får ökad 

insikt i att barnsyn och förhållningssätt är viktiga aspekter i arbetet med delak-

tighet och inflytande. Studien kan användas till att ge en fördjupad förståelse 

för vikten av att inte bara prata om hur förutsättningar för detta kan skapas, 

utan att också aktivt se över vilka möjligheter barnen har och vem som styr över 

dessa möjligheter. 

 

Framtida forskning 

Utifrån de resultat vi har fått ser vi att det finns olika aspekter av delaktighet 

och inflytande som kan vara angelägna att forska vidare om. Pedagogernas för-

hållningssätt har vi uppfattat som en viktig faktor för vilka möjligheter barn har 

till delaktighet och inflytande. Genom att ta reda på pedagogernas uppfatt-

ningar eller upplevelser om fenomenet kan man få syn på huruvida deras barn-

syn, förhållningssätt samt eventuella medvetenhet kan påverka vilket infly-

tande barnen har, samt i vilken utsträckning de är delaktiga i verksamheten. 

 

Ytterligare ett område som enligt oss kan vara angeläget att undersöka är vilka 

möjligheter barn har till delaktighet och inflytande ur ett genusperspektiv. Detta 

då vi har sett vissa skillnader, som vi dock valde att inte redovisa då det inte var 

syftet med denna studie. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram kvantitativa studier inom ämnet som ett möjligt 

framtida forskningsområde. Genom att göra t.ex. strukturerade observationer 

(Bryman, 2011) tänker vi att vilka möjligheter barn har till delaktighet och infly-

tande kan synliggöras i ännu högre grad, vilket dessutom kan generera ett re-

sultat med ännu större tillförlitlighet. 
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BILAGA 1: Missiv 

 

Till förskolechefen vid X förskola 

 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetets förskollärarutbildning som denna termin ska 

skriva vårt examensarbete. I vår studie kommer vi att titta på samlingar i förskolan, och 

för att få syn på dessa vill vi göra videoobservationer av samlingarna på er förskola. 

Vi har valt att skicka ut denna förfrågan om medverkan i vår studie till fyra Reggio 

Emilia-inspirerade förskolor i Sundsvall. Vår förhoppning är att vi kan få observera 

samlingarna på er förskola vid några tillfällen, som bestäms i samråd med respektive 

förskollärare på de avdelningar där vi kan tas emot. Om ni tackar ja till medverkan 

kommer vi att lämna ut en tillståndsblankett till samtliga vårdnadshavare vars barn 

berörs av videoobservationerna. 

 

Vi hoppas på er medverkan och kommer att höra av oss personligen till er vecka 43, om 

vi inte har hört från er tidigare. Perioden då vi önskar genomföra videoobservationerna 

är under veckorna 44-45. 

 

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linnéa Sundström och Annelie Ridderheim 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Tillståndsblankett 

 

Till vårdnadshavare som har barn på X förskola 

 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetets förskollärarutbildning som denna termin ska 

skriva vårt examensarbete. I vår studie kommer vi att titta på samlingar i förskolan, och 

för att få syn på dessa vill vi göra videoobservationer av samlingarna på ert barns för-

skola. 

 

Vi behöver ert tillstånd för att göra videoobservationer samt för att använda materialet 

när vi skriver vårt arbete. Materialet kommer endast att användas för detta examensar-

bete, och kommer inte användas i något annat syfte. Vi kommer inte att använda riktiga 

namn på något barn eller någon förskola, och de personuppgifter som anges på denna 

blankett kommer att lagras på ett sådant sätt att ingen annan än oss två kan ta del av 

dem. Materialet kommer att förstöras när vårt arbete är godkänt. 

 

Ni som tackar nej kommer att respekteras, och era barn kommer då inte att vara med i 

några videoobservationer. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linnéa Sundström och Annelie Ridderheim, Studenter vid Mittuniversitetet i Härnö-

sand 

 

Jag tillåter att mitt barn deltar i videoobservationer: JA NEJ 

 

Jag tillåter att materialet används i ett examensarbete: JA NEJ 

 

Barnets namn: 

 

Ort och datum: 

 

Vårdnadshavares underskrift: 

  



  

 

 

BILAGA 3: Sammanfattningar av 

observationstillfällen 
Här beskrivs varje observationstillfälle kortfattat, för att ge läsaren en bild av 

hur olika samlingarna såg ut innehållsmässigt. Inom parenteserna anges hur 

många barn, pedagoger och observatörer som deltog i varje samling samt hur 

lång varje videoobservation var, t.ex. (barn + pedagoger + observatörer, 18:21). 

 

Sångsamling på en småbarnsavdelning 

Samlingen ägde rum på morgonen vid en småbarnsavdelning (9+2+2, 21:08). 

Barnen hade inga bestämda platser. En pedagog bjöd in barnen till att sätta sig 

på samlingsmattan, och de inledde med en namnsång. En pedagog hade plane-

rat samlingens innehåll och var den som ledde. Det fanns en viss oro i gruppen, 

men pedagogen höll fast vid sin planering. Efter namnsången gick de igenom 

vilka som var på plats med hjälp av dockor som representerade barnen och pe-

dagogerna. Därefter sjöng de sånger som barnen fick välja ur en ”sångpåse”. 

Samlingen avslutades med en avslutningssång. 

 

Traditionell morgonsamling 

Även denna samling var en morgonsamling, på en avdelning med barn som var 

3-5 år (7+2+2, 17:51). Inte heller här hade barnen några bestämda platser, men de 

satt i en cirkel på samlingsmattan. Det var en pedagog som höll i samlingen ut-

ifrån ett innehåll som var förutbestämt. De inledde samlingen med en namnsång 

samt en sång om veckodagarna. Därefter pratade de om dagens datum och vilka 

som hade namnsdag. Vidare pratade de om en tidigare utflykt där den ledande 

pedagogen inte hade varit med. Sedan sjöng de flera sånger, innan pedagogen 

introducerade vad barnen fick göra efter samlingen. Därefter sjöng de en avslut-

ningssång. 

 

Den magiska hinken – experimentsamling 

Samlingen ägde rum före lunch, efter att barnen hade varit ute, med barn i åld-

rarna 3-5 år (13+2+2, 36:39). Barnen hade inga bestämda platser, utan satt i en 

cirkel på golvet. Den ledande pedagogen introducerade samlingen med att visa 

en ”magisk hink” som hade kommit till förskolan tillsammans med ett brev från 

”Glittermonstret”. Pedagogen läste brevet och de pratade om det de hade fått, 

innan pedagogen visade ett experiment för barnen. De pratade om experimen-

tet, innan ett barn fick gå upp på en ”scen” för att berätta om ett sommarminne. 

De andra barnen lyssnade, och fick senare ställa frågor. Därefter satte sig alla 

barn och vuxna i en cirkel för att sjunga. Pedagogen bestämde vilka barn som 

fick välja sång, utifrån ”sångkort” som pedagogen la fram. Samlingen avsluta-

des med att det barn som hade dukat tillsammans med en pedagog fick berätta 

vad de skulle äta till lunch, samt välja vilka som fick gå och sätta sig till bords. 

 



  

 

 

Sångsamling med ett fåtal barn 

Denna samling var på en småbarnsavdelning och hölls under morgonen (5+3+2, 

15:31). Den var inledningsvis rörig, med gråtande barn och lång startsträcka in-

nan pedagogen som ledde samlingen kunde starta upp namnsången. Barnen 

och de vuxna satt på en samlingsmatta, utan bestämda platser. Efter namn-

sången satte alla närvarande barn och pedagoger upp en docka på en tavla, som 

representerade dem själva. De räknade därefter hur många som var där, innan 

pedagogen som ledde samlingen introducerade en ny sång för barnen som de 

sjöng två gånger. Samlingen fortsatte med önskesånger, men eftersom inget 

barn hade något önskemål föreslog pedagogen Björnen sover, vilket några barn 

uppskattade. Samlingen avslutades med att de sjöng en avslutningssång, vilken 

de sjöng två gånger. 

 

Ett expressbud har kommit! 

Samlingen hölls på morgonen, på en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år 

(8+2+2, 13:47). Barnen hade inga bestämda platser, utan satt på en samlings-

matta. Samlingen inleddes med att pedagogen som ledde samlingen berättade 

för barnen om ett paket som hade kommit med expressbud till förskolan, adres-

serat till deras avdelning. Barnen blev väldigt nyfikna, men pedagogen valde att 

dämpa deras nyfikenhet och fortsätta med en namnsång, samt en sång om veck-

odagarna. De gick också igenom dagens datum och vilka som hade namnsdag. 

Därefter återkopplade pedagogen till paketet, och barnen spekulerade om vad 

det kunde vara. Paketet innehöll gosedjur som barnen skulle få låna på läsvilan, 

samt faktakort som hade koppling till deras projekt. När de hade ägnat sig åt 

paketet och dess innehåll en stund, avslutade de samlingen med en avslutnings-

sång. 

 

Lillmöte – när barnen äger samlingen 

Denna samling ägde rum en förmiddag på en avdelning med barn i åldrarna 4-

5 år (8+2+2, 28:01). Samlingen inleddes med en fruktstund. Efter detta övergick 

samlingen till något som pedagogerna benämnde som ”lillmöte”. Barngruppen 

hade delats, och de som inte var med på samlingen var utomhus. Barnen och de 

vuxna satt på en matta, de hade inga bestämda platser men det var viktigt att de 

såg bra över det som de skulle göra. Pedagogerna visade bilder på ett träd under 

olika årstider, som var kopplat till deras projektarbete. Barnen fick reflektera 

kring vad som t.ex. hände med löven på trädet, och fick sedan berätta om egna 

teckningar av träd som de hade gjort tidigare. De pratade om detta en stund, 

samt om en bild av en trädstam som projicerades på en av väggarna, och sam-

lingen avslutades med att barnen fick möjlighet att rita nya teckningar. 

 

Lillmöte - uppföljning 

Samlingen, eller ”lillmötet”, skedde på samma avdelning som föregående sam-

ling. Förutsättningarna, och barngruppen, var samma som tidigare (8+2+2, 



  

 

 

22:19). De började med att kort återkoppla till barnens tankar från samlingen 

dagen innan, innan pedagogerna tog fram nya teckningar som barnen hade ritat. 

Barnen berättade om sina egna teckningar, och kommenterade varandras. Sam-

lingen avslutades när alla barn som hade ritat hade berättat om sina teckningar. 

 

Massagesamling 

Denna samling ägde rum på förmiddagen, på en avdelning med barn i åldrarna 

4-5 år (8+2+2, 25:54). Pedagogerna dämpade belysningen, spelade lugn musik 

och ställde fram en ljuslykta mitt på mattan. Pedagogen som ledde samlingen 

inledde med att uppmana barnen att sätta sig ner, djupandas och bara vara med 

och lyssna på sagan som pedagogen läste. Sagan var en massagesaga, som bar-

nen fick lyssna på samtidigt som de gav varandra massage i par, utifrån vad 

sagan handlade om. Pedagogerna visade på varandra, och bytte sedan plats 

samtidigt som barnen. Efter detta fanns det möjlighet för barnen att få massage 

av pedagogerna, samt göra massage på varandra utan sagan. Några barn läm-

nade samlingen då, medan de andra stannade kvar. Pedagogerna avslutade se-

dan samlingen på ett lugnt sätt, och då hade två av barnen somnat på mattan. 

 

Vattenexperiment 

Samlingen var under förmiddagen, på en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år 

(21+2+2, 24:35). Barnen hade inga bestämda platser under samlingen, men satt i 

en cirkel på golvet. Pedagogen som ledde samlingen hade med sig ett ”vatten-

experiment” (ett timglas med vatten gjort av två PET-flaskor) för att visa barnen. 

Efter önskemål från barnen fick de prova själva, vilket alla barn ville, och tim-

glaset skickades till varje barn i turordning. Det var flera barn som ville lämna 

samlingen, vilket de fick göra. 10 barn var kvar under hela samlingen, som av-

slutades med att pedagogen som hade dukat kom in och berättade vad det var 

för lunch samt vilka som fick gå och sätta sig till bords. 

 

Sångsamling enligt barnens önskemål 

Också denna samling var under förmiddagen, där barnen var 3-5 år (16+1+2, 

27:42). De satt i en cirkel på golvet. Samlingen introducerades genom att peda-

gogen som ledde samlingen berättade att flera barn hade sjungit under utevis-

telsen, och sagt att de ville sjunga mer. Därför skulle de ha en sångsamling. Bar-

nen och pedagogen räknade tillsammans hur många som var med i samlingen. 

Pedagogen la sedan ut lika många ”sångkort” som antalet barn, och valde i tur-

ordning vilka som skulle få välja sång genom att blinka till det barnet. Alla barn 

uppmanades att koncentrera sig så att de kunde uppmärksamma vem pedago-

gen blinkade till. Alla hann inte välja sång den här gången. Pedagogen avslutade 

samlingen när den pedagog och det barn som hade dukat kom in och berättade 

om lunchen och bjöd barnen till bords. 


