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I läroplanen för förskolan Lpfö-98 står det att barnen på förskolan skall ges möjligheter 

att vistas såväl inomhus som utomhus och att utomhusvistelsen skall ge barnen 

möjligheter till lek i planerad och naturmiljö. Syftet med studien är dels att upptäcka om 

och i så fall på vilket sätt samlingen, som en planerad aktivitetsform i förskolan, skiljer 

sig om den sker utomhus från om den genomförs inomhus och dels att undersöka vilket 

inflytande barn tilldelas på samlingar inomhus respektive utomhus. 

 

Studien utgår från kvalitativ ansats och bygger på videoobservationer och återkopplande 

intervjuer (stimulated recall). I studien ingår två lärare verksamma i förskolan och barn i 

åldrarna 3-5 år. 

 

Resultatet visar att det inte förekommer skillnad mellan samlingarna inomhus och 

utomhus när det gäller form, lärarens förhållningssätt och barnens inflytande. Skillnaden 

som resultatet visar handlar om lärarnas olika sätt att hålla i samlingen och inte om 

deras sätt att använda sig av möjligheter som utomhusmiljön erbjuder. Barns 

möjligheter till inflytande påverkas inte av att samlingen hålls vare sig inomhus eller 

utomhus. Vilket inflytande barnen ges och på vilket sätt de kan vara med och påverka 

innehållet i samlingen är beroende av lärarens förhållningssätt och synen på barns 

lärande.  
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In the curriculum for preschool "Lpfö-98" it states that the children attending preschool 

shall be given the opportunity to be both indoors as well as outdoors and that being 

outdoors shall give the children the opportunity to play in a planned and natural 

environment. The purpose of the study is to discover if, and how the circle time as a 

planned activity, differs if it is indoors or outdoors. The purpose is also to see how the 

form and contents of the circle times outdoors, encourage childrens' participation and 

influence. 

 

Data collection methods are: video recording/observation using a digital video camera 

and feedback on videotaped observation – interviews with teachers in the form of talk 

about subjects based on the videotaped circle time context. In the study participated two 

teachers, who are working in preschool with 3-5 year old childrens'.  

 

The result shows that the circle times indoors and outdoors have similarities when it 

comes to form, the teachers' attitude and the childrens' influence. It´s clear that the 

difference that the result shows, deals with teachers different ways to work with circle 

times and not their ways to use the many encourages that the outdoor environment 

offers. The childrens' chances to influence doesn't depend on if the circle time is indoors 

or outdoors. In which extent and in which way the children can influence the contents of 

the circle times is depending to teachers’ different attitudes and the sight on childrens' 

learning.  
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1. Bakgrund 

 

 

I detta kapitel ges bakgrunden till val av studiens område samt förklaring till några för 

studien centrala begrepp.  
 

Vårt intresse för naturen och uppfattningen att utomhusverksamhetens pedagogiska roll 

i förskolan behöver värderas på samma sätt som inomhusverksamheten, påverkade vårt 

val av innehållet för studien. Under ett besök på en naturskola fick vi många förslag på 

hur barnen kan få möjligheter att utvecklas genom lek och aktiviteter utomhus på 

förskolans gård och även i naturen. Betydelsen av att vistas utomhus uttrycks i 

förskolans läroplan Lpfö-98 på följande sätt:  

 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjligheter till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2006. s.7).  

 

När vi gjort verksamhetsförlagd utbildning på olika förskolor har vi upplevt att lärarna 

inte är aktiva i barnen under utomhusvistelsen utan fokuserar mest på varandra. 

Eftersom vi anser att förskolan skall bedriva pedagogisk verksamhet under hela dagen 

tycker vi att detta är fel, vi lärare skall hela tiden vara tillgängliga för barnen. Vi har 

även upplevt att fler och fler förskolor arbetar mer utomhus än tidigare och att det är 

något som föräldrar efterfrågar. Vi funderar på om förskolor som aktivt valt att arbete 

mycket utomhus tar till vara på utomhusvistelsen bättre och bedriver pedagogisk 

verksamhet även utomhus. Därför valde vi att göra vår studie på två förskolor som 

aktivt tagit ställning att tillbringa en utomhusdag per vecka. I vår studie fokuserar vi på 

det som händer i den pedagogiska samlingen och jämför då samlingarna inomhus med 

dem som sker utomhus. Planeras dessa på samma sätt? Är utomhussamlingarna knutna 

till de samlingar som sker inomhus eller är de knutna till det som finns och händer 

utomhus? Används naturen i samlingarna och i så fall på vilket sätt? Ges barnen olika 

mycket inflytande under samlingarna inomhus och utomhus? Med erfarenheter från vår 

studie hoppas vi kunna motivera och bedriva en väl fungerande pedagogisk verksamhet 

utomhus.  
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1.1. Begreppsförklaring  

 

Nedan följer ett förtydligande av de begrepp som kommer att användas i denna studie. 

 

Utomhuspedagogik 

Här används definition av Nationellt Center för Utomhuspedagogik som definierar 

utomhuspedagogik med följade mening: ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt 

som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta 

erfarenheter i autentiska situationer…”
1
 

 

Utomhusdag 

En dag i veckan då förskolans verksamhet bedrivs utomhus.  

 

Samling  

Här används definition enligt Rubinstein Reich (1993) som har forskat om samlingen i 

svensk förskola. ”Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter 

samlade, ofta i en cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning av en eller 

flera vuxna. Den är ett regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten och 

hålles på bestämd plats och på bestämd tid.” (s. 8) 

                                                 
1
 http://www.utomhuspedagogik.nu/sv/utomhuspedagogik.aspx 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1. Syfte  

Syftet med studien är dels att upptäcka om och i så fall på vilket sätt samlingen, som en 

planerad aktivitetsform i förskolan, skiljer sig om den sker utomhus från om den 

genomförs inomhus och dels att undersöka vilket inflytande barn tilldelas på samlingar 

inomhus respektive utomhus. 

 

2.1.1. Studiens frågeställningar 

 Vilka särskiljande egenskaper, om några, kan urskiljas mellan 

utomhussamlingen och inomhussamlingen i förskolan? 

 Vilket inflytande tilldelas barn under samlingen inomhus respektive utomhus i 

förskolan? 
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3. Kunskapsöversikt 

 

 

I kunskapsöversikten kommer vi att beröra följande områden; Pedagogisk samling i 

förskolan; Utomhuspedagogik; Lärarens roll och Barns inflytande i förskolan. 

Kunskapsöversikten avslutats med en kort sammanfattning. I denna del kommer vi att 

benämna personalen i förskolan som lärare, vilket vi är konsekventa med genom hela 

vårt arbete, trots att författarna valt att använda begreppet pedagoger.  

 

3.1. Pedagogisk samling i förskolan 

 

Samlingen i förskolan innebär en benämning som ofta syftar på dess yttre form, cirkeln, 

och är en aktivitet som på olika sätt förekommer i förskoleverksamheten runt om i 

världen. Rubinstein Reich (1993) menar att samlingens rötter i såväl form, att sitta i en 

cirkel, och dess innehåll kan återfinnas i Fröbels pedagogik. Fröbelpedagogiken 

grundades i slutet av 1830-talet då Friedrich Fröbel startade Kindergarten. Cirkeln som 

en symbol för gemenskap förstärker känslan av att alla i samlingen är lika mycket värda 

då alla sitter lika långt ifrån centrum och varandra.  

 

Samling är enligt Rubinstein Reich (1993) ett dagligt förekommande inslag i den 

svenska förskolan och har en bestämd struktur när det gäller vad den skall innehålla och 

hur upplägget av samlingen skall ske. Hon menar att utformningen av samlingen i 

förskolan påverkas av olika faktorer som: samhällets syn på förskolan, förskolans 

relation till skolan samt den pedagogiska traditionen som råder på förskolan.  Ett ofta 

förekommande inslag i samlingarna är arbete kring ett bestämt ”tema” främst natur, 

djur, årstider eller högtider som vävs in i samlingen. Enligt Rubinstein Reich (a.a.) är en 

samling i genomsnitt 20-30 minuter lång och förekommer vanligtvis under 

förmiddagen. Om man ser till hela verksamhetens tid så utgör samlingen en liten del av 

denna, men för lärarna förefaller den vara ett viktigt inslag under dagen. Samlingens 

syfte kan vara olika på olika förskolor och fyller därför olika funktioner: ett tillfälle till 

social träning för barnen, att vara skolförberedande, att man får ett tillfälle till 

gemenskap där gruppkänslan i gruppen stärks, samt att det är ett tillfälle under dagen då 

kunskap skall förmedlas i en organiserad form under ledning av lärare.  

 

Rubinstein Reich (1993) lyfter fram att hennes undersökning visar på att en samling 

innehåller olika moment till exempel sång, samtal, lek och avslutning. Samtalet i 
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samlingen kan delas in i innehåll och form. Innehåll är det som man samtalar om och 

form är hur läraren framför och leder sitt samtal. Lärarens framförande kan ske i form 

av ett lett samtal då läraren bestämmer samtalets ämne, ett förhör då lärarens frågar ut 

barnet om sådant som läraren redan har kännedom om och till sist ett äkta samtal. Med 

det avser Rubinstein Reich (1993) ett samtal där läraren inte avsiktligt planerat innehåll 

eller i vilken ordning barnen skall samtala med varandra. Samtalen tar ofta sin 

utgångspunkt i lärarens egna erfarenheter där hon eller han under samtalets gång bjuder 

in barnen att också samtala om egna erfarenheter som kännetecknas av att vara äkta. 

Ovan nämnda former ledda samtal, förhör och det äkta samtalet kan enligt Rubinstein 

Reich (a.a.) skifta och förekomma om vart annat under det att ett samtal pågår. Börjar 

man samtalet i en viss form så behöver inte det betyda att det är i den formen läraren 

fortsätter hela sitt samtal. Då vi anser att lärarens sätt att samtal med barnen har en 

avgörande roll i frågan om vilken mängd inflytande barnen ges kommer dessa 

samtalsformer utgöra en central del i vårt analysarbete.  

 

Sträng och Dimenäs (2000) lyfter fram att när man har en samling på golvet, då kan 

läraren ha uppsikt över barngruppen samt att hon eller han även är på samma våglängd 

som barnen. En lärares uppgift är att leda verksamheten på förskolan och i denna 

uppgift ingår det att planera samlingar där tanken är att barnen får tillfälle att lära på 

olika sätt.  

 

3.2. Utomhuspedagogik 

 

Utomhuspedagogik förklaras av Brügge och Szczepanski (2004) enligt följande: 

”Utomhuspedagogik ska vara ett komplement till den traditionella pedagogiken (där 

lärandet oftast sker inom fyra väggar) och bör ses som en naturlig del i all 

undervisning.” (s. 25). Eftersom lärandet idag i stor utsträckning sker inomhus framför 

datorn eller genom teoretiskt beskrivande, menar författarna att utomhuspedagogiken är 

ett viktigt verktyg för att stimulera människans behov av rörelse, sinnliga erfarenheter 

samt intellektuellt tänkande. I och med detta ser Brügge och Szczepanski (a.a.) 

utomhuspedagogiken som ett viktigt redskap för att förverkliga läroplanens intentioner. 

Författarna menar att utomhuspedagogik låter barnen använda alla sinnen i 

lärandeprocessen eftersom individen ser sin omgivning som en helhet och möter den på 

en autentisk plats. Vidare påpekar Brügge och Szczepanski (a.a.) vikten av att inomhus- 

och utomhusperspektivet samspelar med varandra och att båda miljöerna ses som lika 

viktiga för barns lärande. Då alla barn kan utveckla olika förhållanden till naturen är det 

viktigt att arbeta med naturupplevelse ur olika perspektiv för att de sedan inte skall 

känna sig främmande inför möten med naturen. 
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Genom utomhuspedagogik åsyftar Brügge och Szczepanski (2004) även oskriven 

kunskap som exempelvis äpplets doft och menar att man borde göra 

utomhuspedagogiken till en naturlig del av förskolan. Författarna lyfter de gröna 

refuger
2
 som finns på innerstadens förskolegårdar som en viktig start för att sedan våga 

upptäcka naturen i sin omgivning. Då förskolans gård är en naturlig del av vardagen kan 

lärarna bli inspirerade att besöka närmaste skog, lantgård med mera. Brügge och 

Szczepanski (2004) beskriver flera områden som de anser passar bra att arbeta med 

utomhus exempelvis kretsloppet, praktisk miljölära, kropp och hälsa, och är dessutom 

en möjlighet för barnen att få estetiska upplevelser. Miljön kan ses om en lärobok:  

 

Den estetiska upplevelsen i uterummet skapar en helhet som fogar samman världen för den 

enskilda människan. En metodisk koppling mellan estetiska, natur- och kulturvetenskapliga 

uttrycksformer skulle skapa en mer levande kunskap (s. 28) 

 

Brügge och Szczepanski (2004) beskriver att utomhuspedagogik skapar en helhetsbild 

genom att arbeta ämnesövergripande i teman. Dagens ökade kunskaper om naturens 

inverkan på barns hälsa, motorik, lekbeteenden och koncentrationsförmåga borde tas 

tillvara genom praktiskt handling. Uterummet ger möjlighet att lära genom sina sinnen 

och Brügge och Szczepanski (a.a.) poängterar vikten av att känna sin miljö istället för 

att bara känna till den. ”Utgångspunkten för själva lärandet blir i utomhuspedagogiken 

den direkta upplevelsen. Där man förstår ”med hela kroppen” och där det är viktigt att 

reflektera över vad man lärt och känt” (s. 31). 

 

3.3. Lärarens roll 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar att läraren skall planera sin 

verksamhet på ett sådant sätt så att den ligger strax ovanför det barnet redan kan. 

Lärarens skall ha en vägledande roll där hon eller han delger sina egna kunskaper men 

även låter barnen ta del av andra barns kunskaper och idéer så att de tillsammans kan få 

tillfälle till att utforska, reflektera och dra slutsatser. Barnen skall uppmuntras till 

samspel med andra barn och vuxna. Författarna menar att läraren har ett uppdrag där 

hon eller han skall ta tillvara barnens intressen samtidigt som hon skall skapa ett 

innehåll som barnen skall få en förståelse om. Detta innebär att hitta en balans mellan en 

lagom svår uppgift och nya utmaningar som fångar barnens intresse. Lika viktigt är att 

läraren ger barnen upplevelser och erfarenheter som utvecklar barnen på deras egen 

nivå. För att kunna göra detta krävs det att läraren kan se sina egna förgivet-taganden 

om hur barn lär sig. Dessa förgivet-taganden kan klargöras genom att läraren tänker 

över sin egen barnsyn.  Genom att ställa utmanande frågor till barnen kan läraren lyfta 

fram det som är osynligt för barnen och på det sättet göra det synligt. Dysthe (2003) 

                                                 
2
 Med grön refug menar författarna de gröna ytor som finns på förskolans gård.  
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menar att motivation och engagemang är något som läraren bör väcka i varje barn. 

Lärarens pedagogiska grundsyn i förhållande till barnet innebär en balans mellan det 

sociala och det individanpassade arbetet med varje barn. Hundeide (2003) framhåller att 

barn skall vara medproducenter i sin egen undervisning och lärarens uppgift är att göra 

barnet till en aktiv partner i detta arbete.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) beskriver att läraren skall fungera som en 

handledare och hjälpa barnen att finna svar på sina funderingar och hjälpa dem att 

utveckla dessa. För att kunna planera sin verksamhet med utgångspunkt i barnets 

perspektiv måste man fråga dem. Observationer är oftast inte tillräckliga för att förstå 

barns tankar. Med denna utgångspunkt kommer läraren förhoppningsvis att fokusera på 

barnet och dess utveckling i stället för det traditionella kunskapsförmedlandet då läraren 

och dess kunskaper står i fokus. Doverborg och Pramling Samuelsson (a.a.) menar att 

undervisningens kärna är att förstå relationen mellan sin egen undervisning och barnets 

förståelse av innehållet.   

 

3.4. Barns inflytande i förskolan 

 

Läroplanen för förskolan Lpfö-98 lyfter fram barns inflytande. ”De behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 

miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (s. 10). Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) framhåller även de, att barn skall få vara delaktiga i 

förskolans planering av dess innehåll och ges möjligheter att tillsammans med andra 

barn och vuxna delta i tema-planeringar genom att lärarna, utgår ifrån barnens intressen 

och förslag till teman.  

 

Med begreppet inflytande menar Arnér (2006) att barnen skall ges möjlighet att påverka 

sin egen vardag på ett påtagligt sätt. Inflytande anser Arnér (a.a.) är ett centralt begrepp 

i förskolan. Detta är något som också stärks i läroplanen för förskolan Lpfö-98 där det 

står att barn skall ges rätt till inflytande i sin egen vardag. Lärarna i förskolan bör vara 

positivt inställda till att låta barnen ha inflytande över olika situationer i förskolan. Det 

är viktigt att barnens förslag går att genomföra så att de känner att de blir delaktiga och 

har en inflytelserik vardag i förskolan. För att detta ska kunna genomföras behöver 

lärarna i vissa fall se över sina arbetssätt och metoder för att på så sätt tillmötesgå 

barnen och kunna utgå ifrån barnens som inspirationskälla.  

 

Observationer och dokumentation är något som Arnér (2006) anser att varje lärare bör 

ägna sig åt. Detta för att få syn på hur samlingar och barns inflytande ser ut på 

förskolan. Arnér (a.a.) lyfter fram att alla lärare bör reflektera över sin barnsyn för att 

detta har en avgörande betydelse för hur vi bemöter barnen. Om man tänker på sin 
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verksamhet utifrån det här perspektivet så kan det leda till att läraren blir mer 

reflekterande i sitt yrke. Det är av stor vikt att lärare har ett förhållningssätt gentemot 

barnen som uppmuntrar deras initiativ till inflytande. Lärarens förhållningssätt speglar 

sig i om han eller hon ger barnen inflytande i förskolan. Arnér (2006) menar att varje 

barn på förskolan måste ges möjlighet till inflytande under dagen på förskolan. I vår 

studie vill vi studera om barnen ges olika mycket inflytande under samlingar inomhus 

och utomhus.  

 

3.6. Sammanfattning av kunskapsöversikt 

 

Samlingen är en dagligt förekommande aktivitet på de flesta förskolor. Samlingens 

upplägg och innehåll följer oftast en förutbestämd struktur när det gäller form och 

innehåll. Sättet att hålla i en samling kan variera till formen och de vanligaste kan 

kategoriseras enligt följande; ledda samtal, förhör och äkta samtal 

(Rubinstein Reich 1993). 

 

Lärandet i förskolan sker till stor del inomhus och utomhuspedagogiken kan ses som ett 

komplement till detta. Läroplanen för förskolan Lpfö-98 understryker att barnen skall få 

möjlighet att lära i olika miljöer och använda sin fantasi. Utomhuspedagogiken kan ses 

som ett redskap till att föreverkliga dessa sinnliga erfarenheter.  

 

Lärarna skall planera innehållet i förskolan så att verksamheten ligger strax över det 

barnen redan kan. Planeringen skall utgå ifrån barnens intressen och önskemål. Läraren 

måste vara lyhörd och observera verksamheten. Barn lär med sina sinnen, i samspel 

med andra och på olika sätt.  Lärarens roll är att handleda barnen så att de får svar på 

sina frågeställningar genom att ta del av varandras och lärarens kunskaper, utforska, 

reflektera och dra slutsatser.  
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4. Metod 

 

Syftet med denna studie är dels att upptäcka om och i så fall på vilket sätt samlingen, 

som en planerad aktivitetsform i förskolan, skiljer sig om den sker utomhus från om den 

genomförs inomhus och dels att undersöka vilket inflytande barn tilldelas på samlingar 

inomhus respektive utomhus. Mot bakgrund av detta togs kontakt med två olika 

förskolor och två lärare. Metoddelen delas in i följande rubriker; Metodval; 

Undersökningstekniker; Genomförande; Forskningsetik och trovärdighet och avslutas 

med Analys.  

 

4.1. Metodval 

 

Den kvalitativa metoden brukar oftast användas i fallstudier för att kunna ta del av de 

vardagliga erfarenheterna. Vi är intresserade av lärarnas tankar om, och hur 

verksamheter och samlingar utomhus fungerar. Det primära syftet med kvalitativa 

metoder är att tolka och förstå resultatet som kommit fram. Det insamlade materialet 

bearbetas utifrån forskarens egna tidigare kunskaper, vilket enligt Stukát (2005) anses 

vara en fördel för tolkningen av resultatet. En kritisk aspekt för den kvalitativa metoden 

är att resultatet i stor utsträckning beror på hur man har gjort sina tolkningar och kan 

därför skilja markant mellan olika forskare.  

 

4.2. Undersökningstekniker 

 

4.2.1. Stimulated recall 

Stimulated recall (Haglund 2003) eller återkoppling till videoobservationer är ett 

samlingsnamn för olika intervjutekniker då man använder sig av inspelat material 

exempelvis från bandspelare eller videokamera. Haglund (2003) lyfter fram Bloom som 

en av de första användarna av stimulated recall. Enligt Blooms är den grundläggande 

idén med stimulated recall-undersökningar:  
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that a subject may be enabled to relive an original situation with vividness and accuracy if 

he is presented with a large number of the cues or stimuli o[c]cured during the original 

situation. (s. 47) 

 

Respondenten ges då enligt Haglund (2003) möjlighet att i efterhand reflektera över den 

inspelade situationen och i samband med detta ställs utvecklande frågor av den som 

intervjuar.  

 

Simeonsdotter Svensson (2009) har använt sig av stimulated recall i sin studie, hon 

observerade då barnen under samlingssituationen och dess efterföljande aktivitet med 

fokus på barns sätt att hantera svårigheter de möter. Det som skiljer hennes arbetssätt 

från vårt är att hennes respondenter var barn medan våra är vuxna. Vi har valt att 

använda oss av denna undersökningsteknik då vi är intresserade av lärarnas tankar just 

utifrån den givna situationen. Stimulated recall möjliggör för den som medverkar att 

betrakta sina handlingar och följa upp med egna reflektioner. 

 

4.2.3. Videoobservationer 

Vi valde att använda oss av stativbunden kamera då den aktivitet vi skulle observera var 

centrerad vid en och samma plats samt att vi ville dra så lite uppmärksamhet till oss som 

möjligt. Vi gjorde provinspelningar innan för att kontrollera ljudupptagning samt 

kameravinkel. Enligt Heikkilä och Sahlström (2003) är en stativbunden kamera lättare 

att få bra bildkvalitet med, men stativet är inte lämpligt om man vill filma rörliga 

aktiviteter utan lämpar sig främst för observationer av exempelvis samlingar. Genom att 

använda stativ sköter sig kameran själv och deras studie visar på att en stativburen 

kamera drar till sig mindre uppmärksamhet än en handburen.  

 

Alexandersson (1994) menar att videoinspelning kan ge upphov till osäkerhet hos både 

barn och lärare. Läraren kan känna sig osäker inför kameran och på så sätt agera på ett 

annat sätt än vanligt. Det finns också risk för att barnen fokuserar mer på kameran än på 

läraren. Alexandersson (a.a.) upplevde att detta försvann efter studiens gång. I denna 

studies videoinspelning reagerade inte barnen över kameran förrän långt in i 

observationen och då bara med en kort blick. Vi är medvetna om att både lärare och 

barn kan ha påverkats av kameran och vår närvaro men eftersom vi bevittnat ett flertal 

samlingar tidigare kunde vi göra bedömningen att barn och lärare agerade på liknande 

sätt och att samlingen inte påverkades negativt av vår närvaro. 

 

4.2.4. Intervju 

Vi har valt att använda oss av fokuserade intervjuer som en uppföljning vilket enligt 

Bell (2000) innebär att man som intervjuare inte har någon intervjuguide att följa under 

intervjun men att man har ett antal teman/områden som skall täckas in. För att vi lättare 

skall kunna sammanställa intervjuerna efteråt har vi valt att använda oss av teman. Vår 
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intervju utgår ifrån en intervjumatris som beskriver följande områden; lärarens roll, 

samlingens innehåll, barns inflytande samt bakgrunden till lärarens val av 

samlingsinnehåll och material. Läraren leder själv intervjun genom att behandla dessa 

områden vid lämpligt tillfälle i samband med att hon tittar på videoobservationen.  

 

4.3. Genomförande 

 

Då vi tog kontakt med förskolorna som vi ville skulle medverka i studien, frågade vi 

föreståndarna om vi fick genomföra studien på förskolan. Efter klartecken från dem 

frågade vi de förskollärare som arbetade med barn i åldrarna 3-5 år om de var 

intresserade av att medverka. På Asken valde de två lärarna själva vem som skulle delta 

då hon var den enda som hade förskollärarutbildning. På Björken var urvalssättet det 

samma. De valde själva vem som skulle delta och även hon var utbildad förskollärare. 

Att båda är utbildade förskollärare är alltså inget aktivt val av oss. Våra urvalskriterier 

har endast varit att de som medverkar skall göra det för att de ser det som en 

utmaning/möjlighet. Efter vårt möte med lärarna delade vi ut information, till de berörda 

barnens föräldrar, på respektive förskola om att studien skulle göras och att deras barn 

omfattades av studien (Se bilaga 1). När vi hade fått svar från de föräldrar vars barn var 

aktuella för studien bokade vi upp två observationstillfällen med vardera lärare. 

 

4.3.1. Presentation av lärarna 

Urvalet av lärarna till studien är vad Trost (1997) kallar ett bekvämlighetsurval vilket 

han menar är en praktisk och vanlig urvalsmetod. Denna urvalsmetod beskriver Trost 

med orden ”man tar det man råkar finna” (s. 108). Eftersökningen av respondenter 

menar han sker exempelvis genom kontakter. Vi har valt att göra vår studie på två 

förskolor, på vilka vi har haft god insikt i arbetet eftersom vi själva varit verksamma där 

under en kortare period och då arbetat parallellt med lärarna som medverkar i studien. 

På så sätt vet vi också att de arbetar med utomhusdagar. På de båda förskolorna valde vi 

att fråga de lärare som arbetar med de äldre barnen, 3-5 år, om de ville medverka i 

studien och fick på så vis vår undersökningsgrupp. Valet av åldersgrupp gjordes på 

grund av att vi var kända för barnen i gruppen och vi såg det som positivt för vår studie. 

Vi har haft kontakt med en förskola var. Vi har valt att ge förskolorna och förskollärarna 

fingerade namn.  

 

Den ena förskolan som medverkar i studien är Asken där förskollärare Lisa arbetar. 

Asken ligger i utkanten av en mindre stad i Västra Götaland. Asken har två avdelningar, 

syskon och småbarn, som delas i fyra mindre grupper utifrån barnens ålder och arbetar 
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utifrån Reggio Emilias förhållningssätt
3
. Askens gård gränsar mot en bergssluttning. 

Förskolan har valt att arbeta med utomhusdagar vilka ser olika ut beroende på barnens 

ålder. De minsta barnen går ifrån förskolan upp mot berget medan de äldre barnen 

förflyttas med hjälp av bil till olika naturplatser runt om i kommunen. Varje åldersgrupp 

har en bestämd dag i veckan som en utedag och mellan vissa klockslag. Asken beskriver 

att förskolan ser naturen som en stor kunskapskälla som innefattar allt. Där kan barnen 

få upplevelser som är omöjliga att få inomhus, exempelvis höra hur vinden susar och 

känna hur solen värmer. De förklarar att utomhusdagarna är grundläggande för arbetet 

under resten av veckan.  

 

Den andra förskolan som medverkar i studien är Björken där förskollärare Karin 

arbetar. Björken ligger i en mindre stad i Västra Götaland. Björken har två avdelningar, 

syskon och småbarn, som delas i tre mindre grupper utifrån barnens ålder. Förskolan har 

direkt anslutning till grönområde samt träddungar där största delen av den pedagogiska 

verksamheten bedrivs och har kristen profil
4
 samt utomhusprofil

5
. Björken har en 

utomhusdag då de befinner sig ute i förskolans närmiljö från att barnen ätit frukost till 

att de går hem. Det som skiljer utomhusdagen ifrån resterande dagar är att även lunchen 

intas utomhus. Varje dag innehåller en pedagogisk samling utomhus men en dag i 

veckan har man även en storsamling inomhus då alla förskolans barn medverkar. 

Björken motiverar utomhusdagen med att de är en utomhusförskola och därför vill 

bedriva så mycket som möjligt av sin verksamhet utomhus. Att vistas mycket utomhus, 

menar Björken, leder till friskare barn, mindre konflikter och ökad kreativitet hos 

barnen. 

 

4.3.2. Samlingssituationer – videoobservationer  

Sammantaget videofilmades en samlingssituation inomhus och en utomhus på varje 

förskola. Vi observerade en förskola var. Videokameran var stativbunden, vilket 

Heikkilä och Sahlström (2003) menade var att föredra om man som observatör inte vill 

dra uppmärksamhet till sig, och placerad bakom barnen med fokus på lärare och det 

som händer under samlingen. Samtliga observationer gjorde på förmiddagen.  

 

Inomhus på Asken 

Barnen sitter i en halvcirkel med ansikten mot Lisa och det papper samlingen utgår 

ifrån. Vid observationen medverkade sex barn i åldrarna 4-5 år. 

 

                                                 
3
 Förskolan är inspirerad av Reggio Emiliafilosofins förhållningssätt. Inom denna filosofi är miljöns 

utformning samt dokumentation viktiga aspekter. Läraren fungerar som medforskar/handledare till det 

kompetenta utforskande barnet.   

 
4
 På förskolan finns den kristna tron som en röd tråd i hela verksamheten.  

5
 Förskolan övervägande utomhus och tillbringar vanligtvis endast cirka 3 timmar om dagen inomhus, då 

i samband med måltider. 
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Utomhus på Asken 

Barnen sitter runt ett lakan och Lisa förflyttar sig mellan dem. Vid observationen 

medverkade åtta barn. Samtliga barn var i åldrarna 4-5 år. 

 

 

 

Inomhus på Björken 

Barnen sitter i en halvcirkel runt scenen där Karin sitter. Under observationen 

medverkar 26 barn i åldrarna 1-5 år.  

 

Utomhus på Björken  

Barnen och Karin på Björken sitter i en gemensam cirkel. Vid observationen 

medverkade tolv barn. Samtliga barn var i åldrarna 4-5 år. 

 

Materialet från videoobservationerna låg sedan till grund då vi utformade den matris 

våra intervjuer bygger på.  

 

4.3.3. Intervjuer med lärare 

Båda lärarna fick information om Stimulated recall och fick välja hur de ville 

genomföra intervjun utifrån följande val; se filmen och berätta under tiden men markera 

introduktion, genomförande och avslutning; eller se varje sekvens för sig (introduktion, 

genomförande och avslutning) och sedan pausa för att berätta. De informerades även 

om att de fick lov att spola tillbaka filmen för att kunna återkoppla. Vi förklarade att 

intervjun inte skulle genomföras som ett samtal utan att vi enbart skulle inflika om vi 

tyckte att något saknades eller behövde förtydligas. De delar som intervjun skulle beröra 

var: lärarens roll, samlingens innehåll, barns inflytande samt bakgrunden till lärarens 

val av samlingsinnehåll och material. Dessa områden fanns på den intervjumatris (se 

även bilaga 2) Lisa och Karin fick ta del av.  

 

Intervjumatris 

 

 
 

Vi valde att använda oss av intervjumatrisen som stöd för oss under de återkopplande 

intervjuerna för att vi ville ge Lisa och Karin samma information. Sida två och tre i 

matrisen var även tänkt som ett stöd för Lisa och Karin då de beskrev sina samlingar. 
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Lärarna valde att göra på olika sätt; Lisa valde att se på filmen och berättade under tiden 

medan Karin ville titta på varje sekvens och sedan pausa innan hon berättade. Båda 

intervjuerna spelades in. Vid intervjuerna medverkade den av oss som också gjort 

observationerna. 

 

4.4. Forskningsetik och trovärdighet 

 

Vetenskapsrådet (2009) lyfter fram fyra regler man bör ha i åtanke och följa då man 

skriver en uppsats; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet. Dessa regler skall vi följa i vår studie. Trost (1997) menar att det är av 

stor viktigt att man följer de etiska rekommendationer som man har satt upp för sin 

studie. Vi har nedan utifrån vetenskapsrådets regler beskrivit hur vi tänker arbeta med 

detta och även knutit an det till övrig litteratur.  

 

Informationskravet innebär att respondenterna informeras om deras roll i studien och 

vilka villkor deras medverkan bygger på. Villkoren är att deltagandet är frivilligt och att 

respondenten när som helst kan avbryta sin medverkan. Bell (2000) framhåller att det är 

av stor vikt att samtliga inblandade under intervjuerna är överens om de kriterier som 

kommer att gälla för undersökningen. Vidare framhåller Bell (a.a.) att det är viktigt att 

den som intervjuar är tydlig i sitt framträdande till respondenterna under intervjuerna. 

När vi tillfrågade lärarna informerade vi kort om vad vi skulle göra och vad vi 

förväntade oss av dem. Inför intervjuerna fick lärarna ta del av en matris (se bilaga 2) 

där det framgår vad som borde fokuseras på under intervjun. 

 

Samtyckeskravet innebär att samtliga som medverkar i studien är tillfrågade. Då vi valt 

att använda oss av videoupptagning som observationsmetod har vi bett om 

vårdnadshavarnas (Se bilaga 1) och personalens medgivande för detta. Trots att det är 

verksamheten och personalens planering vi skall observera har vi valt att ändå göra 

detta för att undvika att senare i arbetet stöta på problem om någon vårdnadshavare 

skulle misstycka. För att vara säkra på att vi uppfattat det inspelade materialet rätt fick 

lärarna läsa igenom de transkriberade intervjuerna och vid behov tillägga något. Ingen 

av lärarna ville tillägga något vilket kan tas som stöd för att det transkriberade 

materialet överrensstämde med det lärarna sa vid intervjuerna. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenter och förskola inte skall kunna 

identifieras, därför kommer vi att använda oss av avrapportering. Personalen kommer 

att få fingerade namn och presenteras utan ålder. Förskolorna kommer enbart att nämnas 

med län och kommuninvånarantal. Förskolans närmiljö kommer inte beskrivas närmare 

då det då är lättare att identifiera den. Trost (1997) påpekar att respondenterna till fullo 

aldrig kan vara helt anonyma, detta på grund av att den som intervjuar och respondenten 
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har blivit presenterade för varandra och då är de inte helt anonyma. Trost (a.a.) menar 

vidare att det som kommer fram i studien skall vara nedskrivet på ett sådant sätt att 

någon annan aldrig ska kunna uppfatta vem som har sagt vad i studien. Förskolorna 

samt förskollärarna som medverkar i studien benämns av denna anledning med namnen 

Lisa och Karin. 

 

Nyttjandekravet innebär att den data vi samlar in till vår studie enbart kommer att 

användas av oss för att svara på studiens syfte. Det insamlade materialet kommer under 

studien att förvaras med aktsamhet och efter studiens färdigställande förstöras.  

 

4.5. Analys 

 

Patel och Davidson (2003) beskriver att det inom kvalitativ metod inte finns någon 

given bearbetningsmetod vilket lägger ett stort ansvar på författarna som då måste 

beskriva sitt tillvägagångssätt så utförligt att läsaren kan förstå hur analysen har gått till. 

 

När intervjuerna var färdiga transkriberade vi dem. Den av oss som medverkat under 

intervjun var den som transkriberade. Den intervjumatris (se sida 13 samt bilaga 2) som 

vi använde under intervjun innehöll olika valmöjligheter för respondenterna. Lisa och 

Karin valde att följa intervjumatrisen på olika sätt; att se en sekvens av filmen och sedan 

göra en paus och beskriva varje kategori för sig eller att se på filmen och under tiden 

beskriva de olika kategorierna. Detta medförde att vi fick gå till väga på olika sätt då vi 

analyserade vårt material. Karin valde att beskriva varje kategori för sig och på så sätt 

var detta steg av analysen redan klart då intervjuerna med henne var transkriberade. Lisa 

valde däremot att beskriva kategorierna utifrån hur de dök upp under filmen, detta 

gjorde att vi efter att ha transkriberat intervjuerna fick göra ytterligare en analys då vi 

kategoriserade materialet utifrån matrisen. Vi valde vid transkriberingen att utesluta 

pauser, stakningar och andra biljud.  

 

Då utskrifterna av materialet var klara fick både Lisa och Karin ta del av sina intervjuer 

för att läsa igenom och eventuellt tillägga eller ändra något, denna möjlighet var det 

ingen utav dem som utnyttjade utan de fann att materialet var enigt med det de hade 

sagt. Efter klartecken från dem läste vi båda igenom samtliga intervjuer flera gånger för 

att därefter göra en sammanfattning av varje del utan tolkningar men med vissa 

kommentarer för att förtydliga innehållet. Patel och Davidson (2003) lyfter fram att det 

kan vara bra att transkribera ljudinspelningar för att få en nedskriven text att arbeta med. 

Utifrån det skrivna materialet fortsätter man sedan analysen. Innan analysen av 

materialet görs är det viktigt att ha läst igenom hela materialet flera gånger, och då 

gärna gjort anteckningar under tiden.  

 



 

16 

 

Vid själva analysen menar Patel och Davidson (2003) att många forskare väljer att 

klippa isär materialet och sedan kategorisera det i olika högar för att skapa en överblick. 

Den slutprodukt som blir vid en kvalitativstudie innehåller oftast en balanserad 

blandning av citat från interjuver eller observationer och egna kommentarer och 

tolkningar. Patel och Davidson (a.a.) framhåller vikten av att hålla en balans mellan citat 

och kommentarer för att underlätta läsningen. Det kan också vara bra att citaten 

hänvisas till respektive intervjuperson för att skapa större trovärdighet. För att 

kategorisera vårt material läste vi intervjuerna och försökte att hitta de områden som vi 

efterfrågat vid intervjuerna (se bilaga 2). Under tiden vi läste så antecknade vi nyckelord 

i intervjuerna. De nyckelord vi fann är; samlingens innehåll och form, 

utomhuspedagogik och barns inflytande, utifrån dessa skapade vi rubrikerna som 

redovisas i resultatdelen. Sedan läste vi återigen igenom materialet för att utifrån dessa 

rubriker sortera vårt material.  Vid denna fördjupade läsning valdes citat som skulle ingå 

i resultatet.  

 

I bearbetningen av vårt material har vi sett att lärarna under stimulated recall inte alltid 

beskriver situationerna på samma sätt som vi upplever dem då vi ser på observationerna. 

Vi har därför valt att i resultatet lyfta in korta beskrivningar av sekvenser ur 

videoobservationerna för att förtydliga och markera skillnader mellan det de uttrycker 

att de gör och det de verkligen gör. Dessa sekvenser har vi valt ut utifrån 

intervjumatrisens kategorier; lärarens roll, samlingens innehåll, barns inflytande samt 

bakgrunden till lärarnens val av samlingsinnehåll och material. Innehållet har vi även 

analyserat utifrån vilken typ av samtal lärarna tillämpar; ledda samtal
6
, förhör

7
 och äkta 

samtal
8
 och som sker under samlingarna.  

                                                 
6
 ledda samtal - läraren bestämmer samtalets ämne. 

7
 förhör - läraren frågar ut barnet om sådant som läraren redan har kännedom om. 

8
 äkta samtal – ett samtal där läraren inte avsiktligt har planerat utifrån innehåll eller i vilken ordning 

barnen skall samtala med varandra. De här samtalen tar ofta sin utgångspunkt i lärarens och barnens egna 

erfarenheter. (Rubinstein Reich 1993) 
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5. Resultat 

 

 

 

Studiens resultat presenteras i två delar; Samlingens form och lärarnas förhållningssätt
9
 

och Barnens inflytande. Under varje rubrik presenteras sekvenser ur 

videoobservationerna samt material från intervjuerna för att illustrera resultatdelarna. Vi 

presenterar varje förskola för sig, samt kännetecken för just deras samlingar och knyter 

sedan ihop detta i en kort sammanfattning. 

 

5.1. Samlingens form och lärarnas förhållningssätt  

 

I denna del redogör vi för på vilket sätt samlingens form och lärarnas förhållningssätt 

präglar samlingen inomhus och utomhus utifrån de videoobservationer och 

återkopplande intervjuer vi gjort. Det framgår av resultatet att samlingens form och 

lärarnas förhållningssätt speglas genom deras sätt att samtala och samspela med barnen. 

 

5.1.1. Förskolan Asken 

 

Videoobservation inomhus förskolan Asken: 

Lisa introducerar barnen genom att hälsa på varje barn och hänvisar dem till vart de skall 

sitta, denna plats återkommer barnen sedan till under hela samlingen. Följden blir att barnen 

sätter sig i en halvcirkel för att kunna se pappret. Hon återkopplar till deras pågående tema 

om trädet. Introduktionen av dagens samling börjar i förhörsform då barnen får benämna 

saker som hon plockar fram. Dialogen övergår sedan i ett lett samtal där Lisa utgår ifrån 

sina kunskaper och barnen utifrån sina. Barnen får i uppgift att måla ett träd gemensamt. 

Lisa erbjuder de barn som vill, att skriva ord om trädets egenskaper på små lappar som fästs 

intill deras träd. Barnen visar att de har god samarbetsförmåga. 

 

Under samlingen återkopplar Lisa till föregående samlingar och hon motiverar sin 

återkoppling enligt följande: ”Så att jag känner att jag har fångat barngruppen på 

något sätt så att de finns med i tänket, annars är det ju ingen idé att vi fortsätter, vi 

måste ju vara på samma resa på något sätt.” I återkopplingen i introduktionen och även 

                                                 
9
 Med förhållningssätt menar vi synen på barnen, sättet att samtala med dem på och i vilken mån man 

väljer att lyssna på deras åsikter och tankar. 
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resten av samlingen använder sig Lisa av ledda samtal som då och då har inslag av 

förhör. I genomförandet tar Lisa ett steg tillbaka och barnens roll blir mer framträdande.  

 

Detta beskriver hon på följande sätt: 

 

…min roll övergår ju nu i att hänga med i barnens tänk alltså jag släpper taget men ändå 

finns jag med som någon form av lotsare så att alla kan känna sig delaktiga på något sätt. 

De är mycket bra på att sköta detta själva men man kan ju också behöva finnas som en liten 

lotsare. 

 

Under samlingen ser vi att Lisa inte bara fokuserar på barnens kunskap utan framförallt 

på deras samspel. ”Alltså man ser ju så mycket värde som blir ur en sådan här situation 

det är ju inte bara en form utav kunskapstänkande utan det här är ju ett samspel där de 

liksom utmanar sitt samspel tillsammans i den här gruppen.”  

 

Videoobservation utomhus förskolan Asken: 

Lisa introducerar samlingen med en uppgift som bekräftar varje barn. Barnen får var sin 

påse att samla kastanjer i. Barnen och Lisa går iväg till kastanjeträdet. När de kommer 

tillbaka placerar hon dem i en cirkel runt en vit duk och ger dem en ny uppgift Nästa 

uppgift är att varje barn skall göra sin egen cirkel med kastanjerna. Lisa avslutar med att ge 

barnen en gemensam uppgift som bygger på samarbete, de skall skapa en rad med taggiga 

kastanjer och en rad med bruna kastanjer. Denna samling bygger på ledda samtal.  

 

När Lisa och barnen kommer tillbaka från kastanjeträdet bestämmer hon hur barnen 

skall sitta kring duken.  

 

… jag har valt, gjort ett val av var de sitter runt den vita duken. Det gjorde jag därför att 

jag ville ge alla bästa möjlighet att kunna lyckas i den utmaning som kommer hade jag 

därför att de är ganska olika långt komna i sin matematiska process och kanske att de kan 

ge stöd till varandra om de får en placering som jag valde att göra denna gången.  

 

Dessa placeringar är inte statiska utan barnen förflyttar sig runt duken under samlingens 

gång beroende på vilket uppgift de får. Dialogen som Lisa och barnen har under 

samlingen präglas av ledda samtal.   

 

När barnen får uppgiften att skapa två rader av kastanjer förändras Lisas roll från aktiv 

till mer tillbakadragen. Hon ger följande förklaring till detta val: ”… nu har jag valt att 

bara gå åt sidan och försöka vara så lite delaktig som möjligt och bara vara en 

observatör och kunna gå in om det bara behövs.”  

 

Kännetecknande för Askens samlingar inomhus och utomhus: 

- Varje barn får en plats som de sedan återkommer till. 

- Samtalen består främst av ledda samtal, få förhör förekommer. 

- Lisas roll är mest framträdande i introduktionen för att sedan ta ett steg tillbaka 

och följer barnens initiativ under genomförandet.  
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5.1.2. Förskolan Björken 

 

Videoobservation inomhus förskolan Björken: 

Barnen sitter i en halvcirkel runt scenen där läraren håller samlingen. Karin introducerar 

samlingen med några sånger. Efter sångerna återkopplar hon till föregående samling 

inomhus. Dagens samling utgår från en berättelse ur bibeln som hon konkretiserar med 

hjälp av olika figurer. Under samlingen förs inga direkta samtal utan det är Karin som 

förmedlar berättelsen till barnen. De få samtal som förekommer sker i förhörsform 

exempelvis håller läraren upp ett djur och frågar vad det heter.  

 

Karin introducerar sin samling med sång: ”…det är bra att sjunga lite i början och att 

man får röra lite på kroppen. Och inte behöva sitta still hela tiden och sen är det ett bra 

moment att börja samlingen med, lite sånger och sådär.” Efter sångerna kommer den 

del av samlingen då barnen får vara mest verbalt aktiva, då hon frågar vad de fick lyssna 

på under en tidigare samling.  

 

Därefter följer berättandet där Karin intar en roll som kunskapsförmedlare och barnen 

får mycket liten samtalstid. De bjuds endast in till att svara på vad djuren heter som 

Karin plockar ner i arken. Vi ser detta samtal som ett förhör, eftersom Karin ställer en 

fråga som barnen förväntas ge ett svar på. Under samlingen använder sig Karin av 

konkret material och anledningen till det är: ”…för att det är ett lätt sätt att 

åskådliggöra det hela för barnen. Än att bara berätta det är ett lätt sätt att fånga 

barnen.” 
 

Videoobservation utomhus förskolan Björken 

Barnen och Karin sitter gemensamt i en cirkel. Samlingen introduceras med en återkoppling 

till tidigare samlingar med temat Hitta Vilse
10

. De samtal som sker, sker under 

introduktionen och liknar förhör då Karin kontrollerar vad barnen kommer ihåg. Dagens 

samling kring Vilse handlar om att man skall bygga ett staket omkring sin koja. Under 

samlingen är det Karin som berättar och barnen sitter och lyssnar.  

 

Karin introducerar samlingen med att ställa frågor till barnen om föregående samlingar 

inom temat Hitta Vilse. Denna introduktion motiverar hon enligt följande:  

 

… det är spännande att se hur mycket barnen har snappat upp under temats gång. Vad som 

har fastnat hos dem. Och sen kan det ju barn som inte har varit där som har missat någon 

temadag och då kan det vara bra för dem att kompisarna får berätta vad som har hänt…  

 

De samtal som sker under återkopplingen är främst förhör då Karin ställer korta ledande 

frågor med förväntade svar. Under resten av samlingen är det Karin som förmedlar 

kunskaper till barnen genom att fortsätta berättelsen om Vilse.  

 

 

 

 

                                                 
10

 Hitta Vilse är ett material utgivet av Civilförsvarsförbundet som lär barnen hur de skall göra om de går 

vilse i skogen. På förskolan har de skapat en handdocka för att gestalta Vilse. 
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Kännetecknande för Björkens samlingar inomhus och utomhus: 

- Barnen har en given plats i cirkeln/halvcirkeln. 

- Få dialoger, mest förhör. 

- Karin har under hela samlingen en framträdande roll då hon framstår som 

kunskapsförmedlande. 

 

5.1.3. Sammanfattning 

Samlingarna både inomhus och utomhus sker i form av cirkel eller halvcirkel vilket 

enligt Rubinstein Reich (1993) är tradition. Som introduktion till samlingen har lärarna 

återkoppling till tidigare samlingar. I båda sina samlingar har lärarna en tydlig struktur 

med introduktion, genomförande och avslutning.  

 

Rubinstein Reich (1993) beskriver att läraren i ett lett samtal i förväg har bestämt 

samtalsämne och att förhör i en samling innebär att läraren frågar barnen saker som 

läraren redan har kännedom om. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att 

läraren skall ha en handledande roll.  

 

Under samlingarna använder lärarna sig av både ledda samtal och förhör. Lisas samtal 

pendlar till och från under hela samlingen och hon växlar mellan ledda samtal, då hon 

bjuder in barnen till diskussioner och förhör. Under samlingarna är barnen aktiva och 

leder samlingen framåt medan Lisa finns med som en lotsare. Karins ledda samtal 

förekommer i introduktionen då barnen återkopplar till tidigare samlingar och därefter 

använder hon sig främst av förhör, hon ställer frågor som barnen skall svara på. 

Samlingarna med Karin är förmedlande och hon berättar för barnen. Barnen är passiva 

under genomförandet, de sitter och lyssnar medan hon berättar. 

 

Det framgår av resultatet att samlingarna genomförs på likartade sätt inomhus som 

utomhus både till form och till lärarens sätt att samtal med barnen. Vi kan därför inte 

urskilja någon skillnad mellan samlingarna inomhus och utomhus. 

  

5.2. Barnens inflytande 

 

I denna resultatdel redogörs för barnens möjligheter till inflytande i samlingar inomhus 

och utomhus. Barns inflytande förekommer på olika sätt och uttrycker olika syn på vad 

barns inflytande innebär i praktiken. 
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5.2.1. Förskolan Asken 

 

Videoobservation inomhus förskolan Asken: 

Lisa börjar samlingen med att presentera för barnen vilket material de kommer att arbeta 

med och vad tanken är att de skall göra. Det är barnen som för samlingen framåt med hjälp 

av detta material
11

. Lisa agerar lotsare om det behövs. Vid olika tillfällen tar olika barn 

pauser för att sedan komma tillbaka till aktiviteten. Lisa gör försök att bjuda in dessa barn 

in i aktiviteten men de avgör själva om de vill och i så fall på vilket sätt. Samlingen bygger 

på dialoger barn - barn och barn – lärare samt samarbete i gruppen. Samlingen fortsätter 

tills barnen uttrycker att de är färdiga.  

 

Lisa motiverar sättet att inleda samlingen med följande uttalande  

 

För mig som pedagog är det viktigt att man dukar upp ett bord så att man ser vilka 

möjligheter som finns för det är ju deras val som kommer att bli sen. Vi pratar om barns 

inflytande man presenterar en tanke, dukar upp ett bord och sen är det de själva som får 

ansvar att göra val.  

 

Inflytandet som Lisa ger barnen handlar om hur de väljer att genomföra uppgiften och 

hur de använder sig av materialet. De val barnen gör ligger till grund för hur samlingen 

fortlöper. Barnen får utrymme att utöva sitt inflytande och gör detta genom att diskutera 

med varandra. Lisa menar att det är viktigt att låta barnen ta en paus om de känner för 

det med förklaringen: ” att de hela tiden känner själva att de gör val om de har lust. Att 

de gör det för sin egen skull.” Detta innebär att barnen är aktiva för sin egen skull och 

på så sätt verkar mer motiverade. Lisa beskriver att samlingen avslutas när barnen ger 

utryck för att de är färdiga och har klarat sin uppgift.  

 

Videoobservation utomhus förskolan Asken: 

Lisas tanke är att barnen skall samla tio kastanjer var men barnen uttrycker att de vill samla 

15 och hon håller med. Det slutar med att alla barn utom ett har samlat hela påsen full. 

Varje barn bestämmer över sina kastanjer och vill de inte delta i uppgiften behöver de inte 

det. Det är också fritt för varje barn att tolka uppgiften på sitt sätt. Uppgiften som barnen får 

är att skapa en egen cirkel av kastanjerna och att skapa två gemensamma parallella rader 

där de delat in kastanjerna i taggiga och bruna. Samlingen avslutas när barnen signalerar att 

de har klarat uppgiften. 

 

Lisa ger barnen inflytande när hon låter dem påverka antalet kastanjer som skall 

plockas. I samband med att Lisa och barnen kommer tillbaka från kastanjeträdet och 

skall börja den matematiska delen av samlingen förklarar Lisa: ”… nu kommer det att 

bli på ett annat sätt än jag hade tänkt från början. Så nu får man släppa taget som 

pedagog och åka med och vara flexibel och tänka till och möta barnen.” Då barnen får 

sin sista uppgift, att göra gemensamma rader, är det några barn som inte vill medverka 

utan hellre behåller sina kastanjer själva, vilket de också får göra. Lisa menar att de 

aktiva barnen accepterar detta och visar ”… respekt för varandra att det är okej om du 

                                                 
11

 Små lappar, svarta tuschpennor och färgkritor 
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väljer att behålla dina kastanjer själv.” Det framgår här att barnen är medvetna om att 

de själva bestämmer om man vill vara aktiv i samlingen eller inte.  

 

Kännetecknande för barns inflytande under Lisas samlingar inomhus och utomhus: 

- Barnen deltar på frivillig basis och har rätt att ta en paus om de vill. 

- Lisa förändrar samlingen om barnen ger uttryck för annat än det hon tänkt 

- Samlingarna avslutas då Lisa upplever att barnen ger uttryck för att vara klara.  

 

5.2.2. Förskolan Björken 

 

Videoobservation inomhus förskolan Björken 

Barnens medverkan finns i sångerna och när de får svara på frågor under tiden Karin 

berättar. Ett barn bjuds in att hjälpa till och visa hur bred arken var genom att gå iväg med 

ett snöre. De andra barnen blir intresserade men får inte se hur bred arken var under själva 

samlingen utan detta får de göra efter samlingen. Karin ber sedan barnen att benämna 

djuren då hon plockar ner dem i arken. Barnen tappar intresset under berättelsen och visar 

detta genom att fokusera på andra saker, till exempel tittar bort, leker med varandra och går 

omkring. Detta tar Karin ingen hänsyn till utan slutför samlingen enligt sin planering.  

 

Karin likställer barns inflytande med barns medverkan på flera olika ställen exempelvis 

”De får vara med och sjunga”. Barnen får inte själva påverka vilka sånger de skall 

sjunga och inte heller om de vill sjunga. Vid ett tillfälle utrycker Karin under pågående 

videoåterkoppling: 

  

Barnen har inget direkt inflytande. Jag ställer inga frågor utan de får vara med när jag 

plockar upp djuren ur arken. Jag frågar ju då om de kan berätta vad djuren heter och så. 

Annars är det mest jag som berättar berättelsen för dem.  

 

Karin gör en koppling mellan barnens medverkan i samlingen och barns inflytande. Hon 

låter samlingen fortlöpa fram till dess att hon är färdig med sin planering trots att barnen 

för länge sedan tappat fokus.  

 

Videoobservation utomhus förskolan Björken 

Dagens del i temat är att man skall bygga ett staket runt sin koja för att hålla värmen. Karin 

visar barnen att pinnar som ser ut som i och y är bra att bygga med. Hon bjuder här in till 

att likna pinnarna vid bokstäver men då barnen nappar på detta bortser hon ifrån det och 

fortsätter att berätta. Som avslutning berättar hon att Vilse har något hårt i sin ficka. Detta 

blir barnen nyfikna över och vill höra mer vilket de inte får. Samlingen avslutas i stället på 

det sätt som Karin planerat. 

 

Karin inleder samlingen med att låta barnen återkoppla till föregående samling i temat 

Vilse genom att ställa frågor. Här tycker hon att barnen har stort inflytande och det 

uttrycker hon enligt följande:  
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Jag ställer ju hela tiden frågor till barnen till exempel kommer ni ihåg vad, hur man skall 

göra när man går vilse. Så jag tycker att barnen har ett stort inflytande i just 

introduktionen. 

 

Det inflytande Karin uttrycker att barnen får, ser vi som medverkan eftersom barnen 

inte påverkar samlingens form och innehåll på något sätt. Karin ifrågasätter själv sitt val 

att förbise barnens intresse för bokstäverna. Hon uttrycker att hon borde ha tagit tillvara 

på barnens initiativ och spunnit vidare på bokstäverna.  

 

Kännetecknande för barns inflytande under Karins samlingar inomhus och utomhus: 

- Barnens inflytande förekommer sällan. 

- Samlingarna påverkas inte utifrån det barnen ger uttryck för. 

- Samlingarna avslutas då Karin tycker att de är slut. 

 

5.2.3 Sammanfattning 

Det finns en tydlig koppling mellan hur läraren samtalar med barnen och hur inflytandet 

utvecklas inomhus respektive utomhus. I en samling där främst förhör förekommer ges 

inte utrymme för barnen att påverka samlingens innehåll medan inflytandet blir större 

vid en samling som innehåller ledda samtal. Hundeide (2003) menar att lärarens uppgift 

är att göra barnet till en aktiv partner i planeringen och utförandet av verksamheten på 

förskolan. Med inflytande menar Arnér (2006) att barnen ska ges möjlighet att påverka 

sin egen vardag på ett påtagligt sätt. 

 

Lisa uttrycker att barnen själva får bestämma hur de skall ta tillvara på det material som 

hon plockat fram till dem. Barnens inflytande är här begränsat till detta material. Hon 

beskriver att hennes uppgift som lärare är att lotsa barnen och följa dem på deras resa. 

Lisa förändrar sin planering under samlingens gång för att bemöta barnens tankar och 

önskemål. Det Karin uttrycker som inflytande ser vi mer som barns medverkan än barns 

inflytande då de snarare är deltagare än producenter. Karin kopplar samman barns 

inflytande med att hon ställer frågor till dem som de får svara på och att de har 

inflytande då de får vara med och sjunga.  

 

Vi kan inte finna några skillnader i resultatet som går att härleda till inomhus respektive 

utomhus när det gäller hur mycket och på vilket sätt barnen ges inflytande. Det som 

framgår är att det är lärarens sätt att arbete som påverkar inflytandet. 
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6. Diskussion 

 

 

Nedan diskuteras studiens resultat samt diskuteras de metodologiska val som gjordes i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

 

Vi diskuterar här studiens resultat i relation till tidigare forskning i rubrikerna; 

Samlingens form och lärarnas förhållningssätt inomhus och utomhus; Barnens 

inflytande och Utomhus = Inomhus. 

  

6.1.1. Samlingens form och lärarnas förhållningssätt inomhus och utomhus 

 

Samlingens form 

I studiens resultat fann vi att alla samlingar i stort sett hade samma struktur. Barnen var 

placerade i en halvcirkel/cirkel vilket vi likt Sträng och Dimenäs (2000) och Rubinstein 

Reich (1993) anser gynnar vi-känslan under samlingen och läraren har god översikt över 

barnen. Inomhus har Lisa och Karin en halvcirkel som utgångspunkt. Lisa löser upp 

deras cirkel under aktiviteten medan Karin behåller cirkeln under hela aktiviteten. Lisas 

samling utomhus börjar i en cirkel men under samlingens gång löses den ursprungliga 

cirkeln upp för att barnen skall kunna arbeta med sina olika uppgifter, trots att barnen 

byter plats är uppgiften i stort något stillasittande. Under Karins samling utomhus sitter 

barnen i cirkeln under hela samlingen medan hon berättar om Vilse för dem.  

 

Vi ställer oss frågande ifall en konstant cirkel är en bra samlingsform då samlingen hålls 

utomhus? Vi tror att barnen behöver få vara mer rörliga än stillasittande när det finns 

utrymme att röra sig.  

 

Samtal 

Studien lyfter fram olika former av samtal utifrån Rubinstein Reichs (1993) forskning. 

Vi har i analysen valt att titta på hur lärarna samtalar med barnen eftersom vi anser att 

det kan påverka barns inflytande. Resultatet visar på att lärarna använder sig av förhör 

och ledda samtal. Inga äkta samtal förekommer även om Lisa under sina ledda samtal 

är på god väg, men eftersom hon inte delger sina erfarenheter till barnen utan bara 
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lyssnar till vad barnen har att säga blir det inga äkta samtal sett ur 

Rubinstein Reich (1993) perspektiv. Karin kunde haft äkta samtal, som vi ser det, under 

sin utomhussamling då hon använder sig av en handdocka. Forsberg Ahlcrona (2009) 

menar att handdockan är ett redskap som kan kommunicera med barn på barnens villkor 

och uppmuntrar barn att ta talutrymme utifrån sitt intresse och funderingar.  

 

Lärarens roll 

Lärarna agerar på motsatta sätt under samlingens gång. Lisa är mest framträdande i 

introduktionen för att sedan ta ett steg tillbaka och låta barnen styra utvecklingen medan 

Karin ger barnen mer utrymme i introduktionen för att sedan ta över och vara mest 

framträdande. Under genomförandet fungerar Lisa som en lotsare medan Karin fungerar 

som kunskapsförmedlare. Vi anser att dessa skillnader ger uttryck för hur de ser på sin 

egen roll som lärare och återspeglar vilket förhållningssätt de har till barnen.  Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) menar att lärarens roll bör vara att vägleda barnen och 

delge dem av sina kunskaper men även låta barnen ta del av varandras kunskaper. Den 

stora skillnaden vi ser mellan Lisas och Karins sätt att hålla i samlingen är att Lisa har 

en dialog med barnen där deras erfarenheter möts medan Karin förmedlar sina 

kunskaper till barnen och barnen ges inte tillfälle för ömsesidigt samspel. Det vi ser är 

att lärarens roll inte förändras beroende på om de är inomhus eller utomhus.  

 

6.1.2. Barnens inflytande 

Vad avgör barns inflytande? Av våra observationer och återkopplande intervjuer 

framgår att det inflytande barnen får inte beror på om samlingen är utomhus eller 

inomhus. Det vi uppmärksammar är skillnader mellan hur mycket inflytande barnen ges 

på Lisas och Karins samlingar. Vi kan också se att Lisa och Karin samtalar med barnen 

på olika sätt och kan mot detta dra slutsatsen att barns inflytande beror på lärarens 

förhållningssätt. Lärarna använder olika former av samtal; ledda samtal och förhör; vid 

samlingarna och vi menar att det ligger till grund för vilket inflytande barnen får. Vid de 

samlingar som kännetecknades av förhör var barnens inflytande lågt och vid de 

samlingar som kännetecknades av ledda samtal var inflytandet högt. Barns inflytande 

kommer till uttryck i studien på skilda sätt och beskrivs nedan med några exempel 

utifrån att påverka och att medverka. Med påverka menar vi att barnen ges utrymme att 

förändra aktiviteten och att läraren är lyhörd för barnens tankar och idéer. Medverka i 

detta sammanhang innebär att barnen får vara med i de aktiviteter som läraren planerat 

att de skall göra. 

 

Påverka  

Inflytande så som Lisa beskriver är att barnen själva får göra val utifrån en presenterad 

tanke och ett framdukat material. ”För mig som pedagog är det viktigt att man dukar 

upp ett bord så att man ser vilka möjligheter som finns för det är ju deras val som 

kommer att bli sen. Vi pratar om barns inflytande man presenterar en tanke, dukar upp 

ett bord och sen är det de själva som får ansvar att göra val”. Vi anser att barnen får 
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inflytande dels över situationen och dels över materialet. Lisa uttrycker att det är hennes 

roll som lärare att vara flexibel och följa barnen då de ger uttryck för något utöver det 

hon ursprungligen planerat. Detta uttrycker hon i följade citat: ”… nu kommer det att bli 

på ett annat sätt än jag hade tänkt från början. Så nu får man släppa taget som pedagog 

och åka med och vara flexibel och tänka till och möta barnen”. 

 

Medverka  

Karin uttrycker under återkopplingen att barnen har inflytande då de får vara med under 

samlingen med exempelvis följande citat: ”de får vara med och sjunga”. Barnen får 

enligt vår tolkning vara med och sjunga sånger som Karin har valt ut och som hon 

förväntar sig att de skall sjunga. Vidare beskriver Karin en koppling mellan hur många 

frågor hon ställer och barnens inflytande, ju fler frågor hon ställer ju större inflytande 

har barnen. Hon uttrycker detta på följande två sätt: ”Jag ställer ju hela tiden frågor till 

barnen till exempel kommer ni ihåg vad, hur man skall göra när man går vilse. Så jag 

tycker att barnen har ett stort inflytande i just introduktionen.” och ”Barnen har inget 

direkt inflytande. Jag ställer inga frågor utan de får vara med när jag plockar upp 

djuren ur arken. Jag frågar ju då om de kan berätta vad djuren heter och så. Annars är 

det mest jag som berättar berättelsen för dem”.  

 

Läroplanen för förskolan Lpfö-98 lyfter fram barns inflytande. ”De behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 

miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (s. 10). Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) och Arnér (2006) beskriver barns inflytande som att de 

får vara med och påverka och vara medproducenter i förskolans verksamhet. Mot denna 

bakgrund saknar Karins förhållningssätt stöd i hur barns inflytande beskrivs i 

litteraturen. För oss signalerar ordet inflytande påverkan, inflytande i förskolan innebär 

för oss att barnen skall få vara med och påverka och planera verksamheten.   

 

Med tanke på att denna studie enbart studerar två samlingar utomhus och två samlingar 

inomhus kan vår slutsats om lärarnas förhållningssätt i relation till barnens inflytande 

inomhus respektive utomhus inte framstå som generella men pekar ändå på att 

sambandet mellan barns inflytande och samlingens innehåll påverkas av lärarnas 

förhållningssätt och inte av verksamheten utomhus. Även inflytande kan ha och få olika 

innebörder, vilket kan leda till de skillnader vi ser mellan Lisas och Karins förklaringar 

om inflytandet under samlingarna. För att klargöra deras uppfattningar kring ordet 

inflytandes betydelse hade det varit intressant att ha med en sådan fråga under intervjun. 

Det skulle även vara intressant att se hur barns inflytande gestaltas under en samling där 

äkta samtal förekommer.  

 

6.1.3. Utomhus = Inomhus? 

Det framgår av studien att lärarna arbetar/agerar på samma sätt då de har samling 

inomhus som när de har det utomhus. Lärarna utgår från samma struktur, samtalar med 
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barnen på samma sätt och ger barnen ungefär lika mycket inflytande. Vi finner alltså 

ingen skillnad när det gäller samlingar inomhus och utomhus. Detta har väckt 

funderingar kring lärarnas motiv till att ha samlingarna utomhus; är det för att de vill 

vara utomhus, som är den huvudsakliga anledningen, eller är det för att de ser andra 

möjligheter med att ha samlingen utomhus? Lisa beskriver motivet till att ha 

utomhusdagar med att naturen är en stor kunskapskälla och att barnen där kan uppleva 

saker som är omöjliga att återskapa inomhus. Karin motiverar utomhusdagarna med att 

barnen blir friskare, mer kreativa och att det uppstår färre konflikter. Både Lisa och 

Karin beskriver att utomhusmiljön ger möjligheter som inte finns inomhus. Resultatet 

visar att utomhus i sig är målet, oberoende av aktiviteten.  

 

Vi menar att förskolans verksamhet borde bedrivas i balans mellan utomhus och 

inomhus. Det som sker utomhus skall ge barnen utökade möjligheter att ta till sig och 

att reflektera över samlingens innehåll då verksamheten kan ha en konkret koppling 

mellan innehåll och plats. Brügge och Szczepanski (2004) menar att både inomhus- och 

utomhusmiljön bör ses som lika viktiga faktorer i verksamheten. Vår studie anger att 

lärarna inte tar tillvara på det naturen erbjuder i de samlingar som är utomhus trots att 

samlingens tänkta innehåll avser det. Detta framgår tydligt i samlingen och temat Hitta 

Vilse. Där skulle läraren kunnat använda naturen för att göra barnen mer delaktiga i 

samlingen genom att exempelvis låta dem vara med och bygga Vilses koja. Barnen 

skulle fått erfara innehållet med fler av sina sinnen än syn och hörsel. Brügge och 

Szczepanski (2004) beskriver utomhuspedagogiken som ett komplement till den 

traditionella ”inomhuspedagogiken” eftersom den inbjuder till sinnliga erfarenheter, 

ökad rörelse och reflektion. Det som händer vid denna samling är att 

inomhuspedagogiken flyttas ut utan att ta vara på utomhusmiljön som en tillgång. 

Således bevittnade barnen en samling utomhus som om den hade varit inomhus.  

 

Temat om Vilse skulle kunna bygga på att barnen hjälper Vilse att bygga sin koja 

antingen genom att alltid utgå ifrån samma plats och låta kojan finnas kvar för att 

barnen sedan skall kunna återkomma och bygga på den utifrån vad de har lärt sig. Eller 

barnen vid återkopplingen får visa vad de lärt sig genom att bygga själva i stället för att 

berätta muntligt medan läraren bygger kojan. Båda dessa alternativ skulle 

förhoppningsvis gett barnen djupare förståelse, eftersom de erbjuder lärande med flera 

sinnen och större delaktighet. Vi ser även att barnen skulle ha större möjligheter att 

utöva sitt inflytande hur kojan skall byggas och i ett vidare perspektiv på vilket sätt de 

tar till sig kunskaperna. Barnen skulle fått påverka på vilket sätt de vill medverka. Alla 

barn lär på olika sätt och olika sinnen har olika stor betydelse för deras lärande. Som 

samlingen var uppbyggd vid observationen fick barnen använda sig av enbart syn och 

hörsel. Vi anser att barnen även skulle kunna fått utrymme för sin kreativitet om de fått 

vara med och skapa. Ett av Karins motiv till att bedriva verksamheten utomhus är att det 

ökar barnens kreativitet vilket hon under sin samling inte tar tillvara på. Genom att de 

tillsammans skulle bygga kojan kunde det praktisera sitt inflytande och genom 

samarbete öva sin sociala kompetens. 
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I utomhussamlingen om matematik kan vi inte se någon koppling till utomhusmiljön 

mer än att det använder sig av naturmaterial, kastanjer. Kastanjerna i sig har ingen 

betydelse för samlingen utan skulle kunna bytas ut mot vilket annat material som helst.  

Aktiviteten är överlag stillasittande vilket leder till att barnen blir frusna därför kan vi 

tycka att samlingen lika gärna kunde varit inomhus då utomhusmiljön ändå inte används 

i större omfattning. Brügge och Szczepanski (2004) lyfter fram att utgångspunkten för 

utomhuspedagogik är direkta upplevelser därför menar vi att naturen kan vara en god 

källa till matematisk medvetenhet om den används på olika sätt och vid rätt tillfälle. Ett 

exempel är mätning och uppskattning av en båt. Även om man säger till barnen att båten 

är tio meter lång så kan det vara svårt för dem att uppskatta hur långt tio meter verkligen 

är. Är man då utomhus kan man låta barnen mäta upp denna sträcka för att se hur långt 

det är, gå sträckan för att känna hur långt det är med mera. 

 

6.2. Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att upptäcka om och i så fall på vilket sätt samlingen som 

planerad aktivitetsform skiljer sig om den sker utomhus från den som genomförs 

inomhus. Samt att vi ville se om det inflytande barn ges skiljer sig om samlingen är 

inomhus respektive utomhus. Vi ville se hur lärarna agerade samt få reda på hur de 

själva upplevde att de agerade i relation till dessa frågor. Vi använde oss av stimulated 

recall då vi upplevde det som en bra metod för detta eftersom läraren själv får reflektera 

över sin egen samling.  

 

I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativ ansats. Vi har genom 

videoobservationer och återkopplande intervjuer (stimulated recall) skapat underlag för 

vår studie. Stimulated recall var något nytt för oss och våra kunskaper om arbetssättet 

har ökat under studiens gång. Genom att använda oss av stimulated recall hade vi 

möjligheten att titta på varje samling ur flera perspektiv; observation av videomaterialet, 

läsning av intervjun samt relationen mellan det vi såg på observationen och det läraren 

uttryckte. Vi tror att vi genom Stimulated recall fick fram ett rättvist resultat då lärarna 

beskriver den observerade samlingen samtidigt som de tittar på den och inte deras 

visioner om hur en samling bör vara vilket vi ser kunde varit en risk om vi bara använt 

oss av observationer och intervjuer som inte var direkt återkopplade till observationerna.  

 

Ljudupptagningen vid videoobservationen utomhus på förskolan Asken var relativt 

dålig, detta på grund av att kameran vid detta tillfälle var beroende av elanslutning 

eftersom batteriet trots laddning visade sig vara urladdat. I efterhand ser vi att det hade 

varit bra att ha ett reservbatteri ifall sådana här situationer skulle uppstå. Annars 

upplever vi att valet av att ha kameran stativbunden var rätt då bild- och ljudkvaliteten 
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allmänt är god. Att använda sig av en stativbunden kamera kan få negativa 

konsekvenser då man vill observera rörliga aktiviteter. Det i relation till ovan nämnda 

batteriproblem gjorde att vi vid ett tillfälle fick avbryta observationen medan barnen och 

läraren avvek från kamerans upptagningsområde.  

 

Eftersom vår studie enbart har studerat två förskollärare i sitt arbete med samlingar 

inomhus respektive utomhus kan vi inte dra några generella slutsatser som gäller 

förskollärare i allmänhet. 

 

6.3. Fortsatta studier 

 

Studien gjordes med två förskollärare som observerades vid två tillfällen vilket ger ett 

begränsat dataunderlag. Det skulle vara intressant att fortsätta att studera relationen 

mellan inomhus- och utomhuspedagogiken när det gäller samlingen som en planerad 

aktivitet. Skulle en mera omfattande studie komma fram till liknande resultat? Vår 

studie fokuserar på samlingen inomhus och utomhus och det skulle vara intressant att 

vidga detta perspektiv och se till verksamheten i sin helhet i en jämförelse mellan den 

”traditionella” förskolan och en förskola med utomhusprofil.  

 

6.4. Avslutning 

 

Studiens resultat visar att det inte finns någon skillnad mellan samlingar som genomförs 

utomhus och inomhus, även om vi initialt trodde det. Denna studie har tydligt visat 

behovet av att läraren tänker igenom sina val av plats och innehåll, och reflekterar över 

sitt förhållningssätt. Med tanke på att vi har ett stort intresse för utomhuspedagogik 

kommer vi nu i vårt fortsatta arbete i förskolan ta med oss dessa kunskaper när vi 

bedriver delar av vår verksamhet utomhus.  
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Bilaga 1. 

 

 

Berörda föräldrar till barn på förskolan 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Malin Sjölin och Sofie Lind och är studenter vid Högskolan i Skövde. Vi är nu 

inne på sista terminen i vår utbildning till Lärare i tidiga åldrar och skall skriva vårt 

examensarbete. Vårt examensarbete kommer att handla om pedagogisk samling 

inomhus och utomhus och därför vill vi videofilma ett antal samlingar, för att sedan 

kunna diskutera händelseförloppet med pedagogerna.  
 

Vi önskar med utgångspunkt i ovanstående att videofilma ett antal samlingar då era barn 

kommer att medverka. Inspelat material kommer att utgöra uppsatsens underlag och 

kommer inte att visas i andra sammanhang. Vi kommer att tillämpa vetenskapsrådets 

etiska principer som innebär att era barn görs anonyma i uppsatsen genom att barnets 

namn byts, samt annan information rörande avdelningen och förskolan. Vårt intresse 

riktas mot samlingen som en planerad aktivitet och inte mot enskilda barns agerande. 

Materialet kommer att behandlas med respekt för barnens integritet och visas enbart för 

ett antal personer inom utbildningen. 

 

På nästa sida finns en talong att fylla i där du bekräftar att du tagit del av denna 

information. Du fyller också i om ditt barn får medverka eller inte medverka i studien. 

Vid frågor får du gärna ringa, maila eller på annat sätt ta kontakt med någon av oss. 

 

 

 

Tack på förhand 

 

 

2009-09-23 

Malin Sjölin & Sofie Lind 

 

 

Malin 

Mail: xxx 

Mobil: xxx 

Sofie 

Mail: xxx 

Mobil: xxx 

mailto:plus06malsj@fc.his.se
mailto:plus06sofli@fc.his.se
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Studien: Samling inomhus och utomhus i förskolan –är det skillnad? 

 

 

 

Markera med ett x nedan 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen och är villig att låta mitt barn medverka i studien. 

 

_______ 

 

 

Jag har tagit del av informationen och är inte villiga att låta mitt barn medverka i 

studien.  

 

_______ 

 

 

 

Svar tillhanda så fort som möjligt men dock senast en vecka efter datum för 

mottagandet. 

Talongen lämnas till ansvarig pedagog på ditt barns förskola. 

 

 

Förälder/Föräldrars 

underskrift:__________________________________________________________ 

 

Barnets 

namn:_______________________________________________________________ 

 

Datum:____________________ 
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