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Abstract 

Our study intends to investigate preschool teachers’ aim of circle time as part of preschool 

activities and how it affects children's opportunities for participation and influence. In 

connection with this, we also intend to investigate circle time from a power perspective and, 

in particular regarding rules and norms. 

 

Our research questions are as follows: 

 

- What are the preschool teachers’ purposes of circle time? 

- What norms and rules govern the content of circle time?  

- Which factors affect children's opportunities for participation and influence in circle 

time? 

 

In order to answer our research questions we have used two qualitative research methods: 

Observations and semi-structured interviews. We have observed four different circle times 

and interviewed four different preschool teachers at two different preschools. 

 

The material is analyzed mainly through Michel Foucault´s analysis of power and Roger A 

Hart´s Ladder of Participation. Our conclusion is that the possibilities for children to 

participate and obtain influence in circle time are limited by several factors. Firstly by the 

preschool teachers purpose with circle time, secondly by their general advantages of age, 

experience and knowledge in comparison to the children and finally by their attitude towards 

children’s participation and influence and how well they are able to implement this during 

circle time. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla barn som deltog i de samlingar vi observerat. Vi tackar även de 

förskollärare som ställde upp för oss och gjorde möjligt för oss att genomföra vårt arbete. Vi 

vill också tacka våra familjer som varit tålmodiga och stöttat oss under hela arbetets gång. Vi 

vill även tacka vår handledare Elisabeth Wollin Elhouar som har hjälpt oss under hela arbetet 

och kommit med goda råd och förslag. Sist vi vill tacka varandra för ett bra samarbete och 

tålamod.  
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1. Inledning och bakgrund 
 

1.1 Inledning 
 

Samlingen har varit en del av de återkommande rutinerna på förskolan sedan omsorg och 

skola för de yngre barnen infördes i Sverige. Tidigare var samlingen lika självskriven som 

måltiderna, utevistelsen och vilan. Nuförtiden förekommer det att förskolor tagit bort 

samlingen. Flertalet pedagoger upplever att det är många barn som inte klarar av de krav som 

en traditionell samling ställer på dem samt att samlingen som pedagogisk metod inte uppfyller 

de krav på barns delaktighet och inflytande som kan förväntas i en modern förskola då den 

traditionellt sett är starkt vuxenstyrd. Samtidigt anses den av många pedagoger vara en viktig 

rutin för barngruppen där de får lära sig att vänta och lyssna på varandra, sitta still samt känna 

sig som en del av hela förskolegruppen.  

 

I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om förskolan påpekas vikten av att barn ska få 

vara delaktiga i planeringen av aktiviteter inom förskolans verksamhet och att pedagoger bör 

ta till sig barns reflektioner. Barn bör även få möjlighet till ett verkligt inflytande både 

avseende förskolans arbetssätt och verksamhetens innehåll vilket är ett av förskolans uppdrag 

enligt skollagen och läroplanen (Skolverket 2016, s. 27). 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på olika förskolor lade vi båda märke till att just 

samlingen kunde vara en källa till meningsskiljaktigheter, både bland barn och pedagoger. 

Meningsskiljaktigheterna mellan de vuxna handlade ofta om vilken roll samlingen spelade 

inom ramen för förskolans verksamhet, där vissa ansåg att samlingen var höjdpunkten 

gällande den pedagogiska verksamheten och andra ville avskaffa samlingen eftersom de ansåg 

att den inte fyllde någon funktion i en modern förskola. Vi har båda även bevittnat konflikter 

mellan vuxna och barn under pågående samlingar då barnen inte levt upp till de skrivna och 

oskrivna regler som de vuxna beslutat är viktiga för att samlingen ska kunna genomföras. Vi 

valde därför att undersöka samlingen som fenomen inom förskolans verksamhet och särskilt i 

förhållande till begreppen barns delaktighet och barns inflytande då det från bland annat 

Skolverkets sida läggs allt mer tyngdpunkt på att barn ska få möjlighet att påverka sin vardag 

som deltagare och aktörer i förskolans verksamhet. 
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1.2  En historisk tillbakablick på samlingen  
 

Lena Rubinstein Reich är fil. dr i pedagogik och verksam som universitetslektor vid 

Lärarhögskolan i Malmö. Enligt Rubinstein Reich är det i Fröbels pedagogik man finner 

ursprunget till samlingens form, att sitta i en cirkel och samlingens innehåll, till exempel att 

prata om natur och årstider. Även om det inte sägs tydlig i Fröbels skrifter har samlingen haft 

en religiös betydelse. Cirkeln är för Fröbel en symbol för gemenskap och samhörighet. 

Cirkeln blir en del av den gemenskap och den gudomliga enhet som alla är en del av. Fröbels 

efterföljare förenklade hans tankegångar om samlingen och några av efterföljarna ersatte 

leken med undervisning. Samling i förskoleverksamhet som den beskrivs ovan förekommer i 

de flesta länder (Rubinstein Reich 1996, s. 28- 40). 

 

Samlingen i den svenska förskolan har utvecklats från omkring 1940 till idag och även om 

inramningen i samlingen ändrats under tiden, har innehållet inte förändrats. I Rubinstein 

Reichs studie berättar de som gick förskollärarutbildningen under 1960- talet att de lärde sig 

olika tekniker som främst handlade om att hur man skulle fånga barnens uppmärksamhet och 

få dem att sitta stilla så länge samlingen pågick. Vidare skriver hon att förskolans samling 

nämns enbart en gång i Barnstugeutredningens betänkande där det står att samlingen är till för 

de äldre barnen och är ett traditionellt inslag där barn och personal samlas runt ett gemensamt 

ämne (Rubinstein Reich 1996, s. 28- 40). 

 

Rubinstein Reich påpekar att flera olika pedagogiska traditioner påverkar samlingens innehåll 

och form. En av de pedagogiska traditionerna som påverkat samlingens innehåll är att det 

alltid finns en relation mellan förskolan och skolan och att samlingen kan ses som en 

förberedelse inför skolan. En annan pedagogisk tradition som växt fram inom förskolan är att 

ta hänsyn till och att utgå från det enskilda barnet. Denna tradition har som målsättning att 

barn ska få en social fostran och inordnas i gruppen samt vara en del av densamma. 

Ytterligare en pedagogisk tradition är förhållandet mellan lärarens pedagogiska uppgift och 

individens behov (Rubinstein Reich 1996, s. 49). Genom detta ”aktualiseras en annan fråga i 

den svenska förskolans utveckling och den mellan omvårdnad och pedagogik” (Rubinstein 

Reich 1996, s. 51). Sammantaget menar Rubinstein Reich att det finns olika faktorer som 

påverkar samlingens innehåll och form (Rubinstein Reich 1996, s. 51). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Vår studie avser att undersöka förskollärares syfte med samlingen som en del av förskolans 

verksamhet och hur det påverkar barns möjligheter till delaktighet och inflytande. I samband 

med detta avser vi även att undersöka samlingen ur ett maktperspektiv och då i synnerhet 

avseende normer och regler. 

 

- Vad anser förskollärarna att syftet med samlingen är? 

- Vilka normer och regler styr samlingens innehåll?  

- Vilka faktorer påverkar barnens möjligheter till delaktighet och inflytande i 

samlingen? 

 

2 Teorianknytning 
 

I detta kapitel presenterar vi teori och centrala begrepp. 

 

2.1  Maktanalys 

 

Vi har valt att använda den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults maktanalys 

som teoretiskt perspektiv. Foucault ansåg att hans arbete om makt inte skulle ses som en 

enhetlig teori (Foucault, 1982, s. 777). Enligt Gallagher är detta, att Foucault inte presenterar 

en enhetlig maktteori, något som de flesta forskare håller med om. Foucault fokuserar på 

relationerna mellan makt, kunskap och det mänskliga subjektet och Gallagher menat att han i 

och med detta ger läsaren en serie verktyg för att möjliggöra en analys av dessa relationer 

(Gallager 2008, s. 396). Vi har därför valt att utgå från Foucaults syn på makt och motstånd 

som relationella och valt ut de delar som enligt vår uppfattning hjälpt oss att analysera vårt 

material men vi avser med inte med detta att presentera Foucaults arbete i sin helhet.  

 

Vad är makt? Enligt Foucault är inte makt något som existerar i sig själv. Makt är någonting 

som görs eller utförs genom olika handlingar som i sin tur ger upphov till andra handlingar 

som inte kan förutspås. Makt bygger inte enbart på konsensus eller konflikt men dessa 

komponenter kan ingå som en del i maktrelationen (Foucault, 1982, s. 789). Foucault 

beskriver makt som ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer. Makten är relationell och 
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visar sig genom styrkeförhållanden mellan olika individer eller grupper (Foucault 1977, se 

Hörnqvist 1996, s. 27-28 & Foucault 1982, s. 791). 

 

Styrkeförhållanden finns i alla sociala relationer, mellan arbetsgivare och arbetstagare, inom 

familjen, mellan grannar och så vidare (Foucault 1980, se Hörnqvist 1996, s. 51). De skapas 

på grund av skillnader i klass, kön, etnicitet, ålder, kunskaper och erfarenheter. Vilka faktorer 

som påverkar mest i ett specifikt styrkeförhållande ”bestäms av djupare liggande 

maktstrukturer” som skapats av ett flertal konfrontationer (Foucault 1980, se Hörnqvist 1996, 

s. 52). Foucault diskuterar makt och dess förhållande till kunskap. Han menar att ökad 

kunskap ökar styrkeförhållandet där den som har makt får mer makt och mer makt ger ökad 

kunskap (Foucault 1976, se Hörnqvist 1996, s. 153). Detta speglas också i de relationer 

som ger eller fördelar kunskap genom till exempel utbildning som i och med att de  

har kunskap blir en del av maktutövningen (Foucault 1993, se Hörnqvist 1996, s. 163). 

 

Foucault menar ”government”, vilket vi översatt till styrande, är ett sätt att försöka styra hur 

andra agerar. Med detta avses inte enbart stater eller institutioner utan även hur enskilda 

personer styrs av andra personer (Foucault 1982, s. 790).  Foucault menar att maktutövning är 

något som sker dagligen och inte enbart när staten fattar ett beslut. För att staten ska kunna 

utöva makt måste alla människor som berörs av besluten implementera dem i sitt dagliga liv 

(Gallagher 2008, s. 400).  

 

Foucault beskriver hur normalisering av vissa beteenden och normer för beteenden skapar och 

återskapar maktrelationer (Foucault 1987, se Hörnqvist 1996, s. 179). Denna normalisering av 

beteenden används också för att utesluta och innesluta individer och grupper i förhållande till 

makt- och styrkeförhållanden (Foucault 1975, se Hörnqvist, 1996, s. 183). Foucault menar att 

detta skapande av “vanor, maktrelationer och normer” främst är intressant i förhållande till 

hur det påverkar på samhällsnivå, inte på individnivå (Foucault 1976, se Hörnqvist 1996, s. 

223). Enskilda individer lär sig och uppfostras enligt de normer de förväntas leva upp till 

utifrån sin sociala position, kön, klass, etnicitet, ålder etc. för att behålla maktstrukturerna. De 

lär sig också att leva upp till normer genom att särskilja sig från grupperingar, t ex de psykisk 

sjuka och de som inte är det, de kriminella och de laglydiga (Foucault 1982, s. 778). Genom 

att de enskilda individerna uppfostras in i sina framtida roller som samhällsmedborgare 

utifrån kriterier som har med deras individuella grupptillhörigheter att göra men även 

definieras utifrån de grupper de inte tillhör får de vanan av att bete sig på ett visst sätt vilket 
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innebär att de som har mest makt inte behöver lägga ned stor energi på att upprätthålla 

styrkeförhållandena (Foucault 1976, se Hörnqvist 1996, s. 224). 

 

Enligt Foucault är makt och motstånd inte ett motsatspar utan har även de ett relationellt 

förhållande till varandra. Maktrelationer ger möjlighet både till utövning av makt och till 

motstånd (Foucault 1980, se Hörnqvist 1996, s. 233). Maktutövning handlar om personer eller 

grupper som har ett övertag avseende makten i förhållande till andra personer eller grupper 

som de försöker påverka genom att behålla eller neutralisera styrkeförhållandet. Motstånd 

innebär ett underläge i styrkeförhållandet med avsikt att skapa ett mer balanserat 

styrkeförhållande och mer neutraliserad maktutövning (Foucault 1980, se Hörnqvist 1996, s. 

233). Motståndet kan se väldigt olika ut och vilken funktion motståndshandlingarna har 

bestäms inte av hur medvetna personerna som utför dem är om att de gör motstånd (Foucault 

1980, se Hörnqvist 1996, s. 234). Motståndet behöver inte vara en del av en särskild agenda. 

Foucault menar att det inte är någon större skillnad mellan motstånd och maktutövning. 

”Skillnaden markeras i grunden enbart utifrån vilken verksamheten utgår; motstånd är att slå 

ur underläge, maktutövning är att rikta sparken neråt.” (Foucault 1980, se Hörnqvist 1996, s. 

235).” 

 

2.2  Olika nivåer och definitioner av barns delaktighet 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för psykologen Roger Harts trappstegsmodell över 

barns möjligheter till deltagande. Modellen bygger på en delaktighetsmodell för vuxna som 

togs fram av Sherry Arnstein, 1969 som arbetade inom den statliga amerikanska 

administrationen, U. S. departement of Housing, Education and welfare (The Washington 

Post 1997). Hart har vidareutvecklat modellen för att anpassa den till barns delaktighet. Som 

tidigare nämnts motsätter sig Foucault användandet av modeller för att förklara hur olika 

maktrelationer hänger samman. Vi håller med Foucault i hans resonemang att en modell inte 

kan ge en fullständig förklaring men vi har ändå valt att använda Harts modell eftersom vi 

upplever att den hjälpt oss att fördjupa vår analys av olika former av delaktighet hos barn. 

 

Harts modell består av åtta olika steg av delaktighet. Det första steget manipulation innebär 

minst delaktighet för barn. Hart exemplifierar detta steg genom att vuxna låter barn rita en 

lekplats så som de skulle vilja ha den och att de vuxna tar teckningarna och sammanställer 
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dem för att skapa en lekplats “skapad av barnen” utan att barnen fått vara med på 

sammanställningen (Hart 1992, s. 8- 14). 

 

Det andra steget kallar Hart för dekoration. Det liknar steget manipulation så till vida att 

barnen även här inte är särskilt medvetna om att de används i ett särskilt, av de vuxna 

påbjudet syfte men skiljer sig åt då de vuxna inte heller låtsas att barnen är medvetna. De är 

endast med som dekoration (Hart 1992, s. 8- 14). 

 

Det tredje steget tokenism, handlar om tillfällen där barn får möjlighet till delaktighet men 

deras möjlighet att delta är begränsat av de vuxnas val och de har också få möjligheter att göra 

sina egentliga åsikter hörda. Hart menar att tokenism är väldigt vanlig i västvärlden eftersom 

man där gärna vill se sig som förespråkare för barns rättigheter men att hur dessa rättigheter 

bör te sig för att göra barn delaktiga ofta missuppfattas. Det blir därmed ytterligare ett 

exempel på vuxnas manipulation av barns deltagande (Hart 1992, s. 8- 14). 

 

Dessa tre första steg följs av fem steg som Hart menar är steg som innebär verkligt 

deltagande. Det fjärde steget och det första där barn deltar mer på egna villkor kallar Hart 

“tilldelad men informerad”. För att hamna i den här kategorin måste deltagandet uppfylla fyra 

kriterier, barnen måste förstå syftet med sitt deltagande, de vet vem som bestämt att de ska 

delta och varför, de har en meningsfull roll, de går frivilligt med på att delta efter att syftet 

med projektet förklarats. Det femte steget kallar Hart tillfrågad och informerad, där barn 

deltar i projekt som är skapade av vuxna men där barnen förstår hela processen och där deras 

åsikter anses vara viktiga. Det sjätte steget är initiativ tagna av vuxna där besluten fattas 

tillsammans med barn. Det sjunde steget är initiativ tagna av och styrda av barn. Denna typ av 

projekt menar Hart är ovanliga eftersom vuxna ofta “lägger sig i”. Det sista och åttonde steget 

är delaktighet genom barns initiativtagande och delade beslut med vuxna (Hart 1992, s. 8- 

14). 

 

2.3  Centrala begrepp 
 

2.3.1  Delaktighet och inflytande 

 

Begreppen delaktighet och inflytande går till viss del in i varandra då vissa forskare väljer att 

använda ”delaktighet och inflytande” som ett enhetligt begrepp medan andra väljer att skilja 
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på begreppen och ge dem olika betydelse. Förskolläraren och pedagogen, Elisabeth Arnér, 

skriver i sin licentiatavhandling om barns inflytande i förskolan- problem eller möjlighet för 

de vuxna? att ”både begreppen inflytande och delaktighet ofta används synonymt till 

varandra dels i vardagligt tal och dels i forskningssammanhang i förskola och - 

skolsammanhang” (Arnér 2006, s. 26). Arnér skiljer på begreppen och menar med begreppet 

barns inflytande att barnet ska ges möjlighet att påverka sin vardag på ett tydligt sätt. Barns 

inflytande innebär att pedagogerna ska kunna utgå från barnens idéer och initiativ i sina 

planeringar av innehållet i förskolan. Enligt Arnér innebär begreppet delaktighet att ta del av 

något som andra redan bestämt eller att vara en del av ett gemensamt fokus. Hon menar om 

begreppen inte skiljs åt och får olika betydelse blir det svårt att se barnet som en enskild 

individ (Arnér 2006, s. 26).  

 

Vi har i vår studie valt att särskilja begreppen inflytande och delaktighet när vi ansett att det 

tillför en aspekt i vår analys av materialet. Till exempel då vi besvarar frågeställningen 

”Vilka faktorer påverkar barns möjlighet till inflytande och delaktighet i samlingen?” men 

de förekommer också som ett enhetligt begrepp då vi använder forskare som inte särskiljer 

dem för att belysa andra viktiga punkter. Till exempel då vi använder Harts delaktighetsstege 

för att analysera vårt material. Delaktighetsstegen innebär att ju högre delaktighet barnen har 

desto mer inflytande får de (Hart 1992, s. 8- 14). 

 

2.3.2 Barnperspektiv och barns perspektiv 

 

Enligt Sommer, Samuelsson & Hundeide har begreppen barnperspektiv respektive barns 

perspektiv på senare tid fått allt större betydelse inom till exempel forskning om barns 

rättigheter. Barnperspektiv handlar om hur de vuxna uppfattar barns uppfattningar, 

erfarenheter och handlingar. En risk med att vuxna försöker tolka barns uppfattningar om sin 

omvärld är att tolkningen blir felaktig och snarare en vuxens tolkning av barnets perspektiv. 

Barnets perspektiv handlar om barnets egna erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin 

omgivning. Med barnets perspektiv är det barnets egen röst som får göra sig hörd samt 

barnets egen tolkning av sin livssituation (Sommer, Samuelsson & Hundeide 2011, s. 234- 

235). 
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3  Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenterar vi vår tidigare forskning. Lena Rubinstein Reichs (1996) forskning 

handlar om samling i förskolan. Emilsons (2008) avhandling handlar om barns inflytande 

relaterat till lärarkontroll. Anette Erikssons (2007) avhandling handlar om barns delaktighet i 

förskolan i förhållande till de vuxnas villkor. Ingrid Pramling Samuelssons och Sonja 

Sheridans (2003) forskning handlar om barns möjligheter till delaktighet utifrån ett 

värdegrundsperspektiv samt barns delaktighet ur ett pedagogiskt perspektiv. Klara Dolks 

(2013) avhandling heter Bångstyriga barn - makt, normer och delaktighet i förskolan. 

 

3.1 Samling i förskolan 
 

Pedagogikforskaren Rubinstein Reich har undersökt syftet med samlingen i förskolan 

(Rubinstein Reich 1996, s.1). Vi har valt att utgå från Rubinstein Reichs undersökning om 

förskolans samling eftersom vi i vår studie har kommit fram till ett liknande resultat hon gjort 

i sin studie och har med hjälp av hennes studie kunnat fördjupa vår analys av vårt material.  

 

Rubinstein Reich kom i sin studie fram till att samlingen kan ses som en ritual samt som 

skapande av gemenskap och ordning. Den kan också ses som något av ett ideologisk centrum 

i förskoleverksamheten. Samlingen som ritual i en djupare mening kan ha flera syften. Ett 

syfte är att hjälpa till att inordna individen i kollektivet. Ett annat syfte med samlingen som 

ritual är att uppfostra, och i det fallet kan samlingen ses som en målinriktad påverkan som 

syftar till anpassning till samhället. Hon menar att samlingen ger stora möjligheter att 

överföra värderingar, normer och idéer på samma sätt som den ger möjligheter till att 

kontrollera och disciplinera. Samlingens ritual tränar barnen i det sociala samspelet och 

hjälper dem att bli deltagare i den sociala interaktionen. Den syftar också till att ge deltagarna 

en känsla av gemenskap och identitet (Rubinstein Reich 1996, s. 52- 56).  

 

Ytterligare ett resultat som Rubinstein Reich kommit fram till är att samlingen också kan ses 

som ett möte och som en arena för socialt samspel (Rubinstein Reich 1996, s. 56). Rubinstein 

Reich redogör för Bremme och Erickssons undersökning från 1977 där det visade sig att 

samlingar utgörs av tre olika delar, lärartid, barntid och övergångar. Lärartiden innebär att 

fokus är på läraren och det denne har att säga eller lära ut. Barnen förväntas vara tysta eller 
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svara kort på frågor samt att ha fokus på läraren. Barntiden har ett annat upplägg, där får 

barnen röra på sig mer och får mer utrymme att tala. Övergångarna kännetecknas av att 

rörelsen ökar och det blir oroligare. Vilken del av samlingen det är som pågår bestämmer den 

vuxne samt barnen genom olika verbala och icke-verbala beteenden. Samma undersökning 

behandlar barns turtagande och hur de får möjlighet att tala i samlingen. Undersökningen 

visar att barnen vet hur de ska få uppmärksamhet. De kan använda sig av tre sätt. För det 

första genom handuppräckning, för det andra genom att säga lärarens namn och för det tredje 

genom att prata rakt ut i samlingen. Undersökningen visar också att de olika sätten lyckades 

olika bra beroende på de regler som gällde just då samt om det ansågs vara lärartid eller 

barntid (Bremme & Erickssons 1977, se Rubinstein Reich 1996, s. 57- 58). 

 

Rubinstein Reich refererar till Fernie och Kantor som i sin undersökning kommer fram till att 

samlingen är ett socialt samspel där det förekommer många komplicerade och oskrivna regler 

samt att samma regel inte gäller under hela samlingen utan är olika för olika delar av 

densamma (Fernie & Kantor 1987, se Rubinstein Reich, 1996, s. 58). 

 

I sin undersökning stöter Rubinstein Reich på barn som protesterar mot deltagandet i 

samlingen. Det kan de göra på olika sätt bland annat genom att lämna samlingen, genom att 

inte delta i de aktiviteter som erbjuds, genom att låta bli att sjunga, genom att berätta varför de 

inte deltagit efter samlingen, genom att protestera men ändå utför det de ombeds göra, genom 

att göra tvärtom det de ombeds göra samt genom att bryta mot någon av samlingens regler. 

Rubinstein Reich menar att dessa regler ställer krav på att barnen klarar av att behärska sig 

samt även krav på underkastelse. Den som leder samlingen bestämmer och barnen måste både 

kunna byta perspektiv samt läsa av de dolda regler som finns (Rubinstein Reich 1996, s. 61- 

67). 

 

Rubinstein Reich lade också märke till att olika regler gäller för olika moment i de samlingar 

hon observerade. Innan samlingen börjar gäller det att barnen måste avbryta sina aktiviteter, 

de måste komma till den plats där samlingen är och de måste sitta på ett sätt som är 

förutbestämt. De måste även sitta stilla och vänta. Om det förekommer namnupprop måste 

barnen vänta på sin tur. Barnen förväntas också följa de instruktioner som ges och kunna 

svara därefter. Barnen som inte ropas upp just då förväntas vara tysta. Alla förväntas delta i 

namnuppropet (Rubinstein Reich 1996, s. 64). 
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Då det gäller sånger och samordnade rörelser under samlingen förväntas barnen delta och 

sjunga. När en vuxen sjunger förväntas barnen också sjunga. (Rubinstein Reich 1996, s. 64- 

65). Då det gäller samtal i samlingen gäller följande regler, man måste vänta på sin tur innan 

man talar, man måste lyssna på de andra, ibland finns det förväntningar på att ett barn svarar 

ibland ska hela gruppen svara och barnen måste hålla koll på vad det är som gäller just då. 

Här får barnet ta initiativ till samtal. Det är lättare att få uppmärksamhet genom att göra på ett 

sätt än ett annat. Slutligen avseende reglerna för samlingens avslutning gäller det att sitta ner 

och att vänta samt vänta på sin tur och följa pedagogernas instruktioner (Rubinstein Reich 

1996, s. 67). 

 

Ett annat resultat Rubinstein Reich har kommit fram till i sin studie var att samling kan ses 

som en lektion och ett lärandemoment. Rubinstein Reich menar att samlingen som ritual är ett 

möte men också en lektion och syftet är att påverka någon form av kognitiv inlärning sker 

(Rubinstein Reich 1996, s. 70).  

 

3.2 Barns inflytande och delaktighet i förskolan 

 

Anette Emilson är verksam lärare och forskare vid Humanvetenskapliga institutionen vid 

Högskolan i Kalmar. Huvudsyftet med avhandlingen Det önskade barnet skriver Emilson är 

att få kunskap om fostran som sker i vardagliga kommunikationshandlingar mellan 

förskollärare och barn i förskolan. Avhandlingen består av tre studier där vi främst fokuserat 

på de två första studierna. Den första studien syftar till att få kunskap om barns delaktighet 

med fokus på hur detta ter sig i kommunikation mellan lärare och barn och med olika nivåer 

av lärarkontroll. Avhandlingens andra studie har sin utgångspunkt i den första studien och 

syftar till att få kunskap om barns inflytande i starkt lärarkontrollerade situationer som 

samlingen, där barnens egna val var begränsade på grund av stark kontroll (Emilson 2008, s. 

17- 18). 

 

Resultatet av Emilsons första studie visade att barns inflytande, det vill säga att kunna påverka 

genom egna val och initiativ, var begränsat i starkt lärarkontrollerade situationer. Resultatet 

visar också att begreppet delaktighet var svårdefinierat och att det främst användes i 

demokratisk betydelse. Hon menar att barn gjorde val i starkt lärarkontrollerade situationer 

som samlingar utifrån givna alternativ till att uttrycka en åsikt eller en rättighet. Emilson fann 

att möjligheter för barns delaktighet ligger i situationer med svag klassificering och 
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inramning, det vill säga oftast i situationer som har svag lärarkontroll. Stark lärarkontroll som 

till exempel i samlingssituationer minskade barns inflytande och det innebar ofta att läraren 

var tydligare än vanligt med avseende på regler och tillsägelser (Emilson 2008, s. 76- 79).   

 

Resultatet i den andra studien visade att lärarens intresse av att närma sig barnets perspektiv 

det vill säga att skapa mening och dela en verklighet, att ge bekräftelse och att ge respons 

samt att ha en öppen dialog med barnen och att vara emotionellt närvarande spelar stor roll 

när det gäller barns delaktighet. Den lärarkontrollen kunde te sig i på olika sätt. Emilson kom 

fram till att stark lärarkontroll inte alltid behövde innebära att barns inflytande begränsades 

utan det berodde på hur läraren upprätthöll kontrollen, genom regler och förmaningar eller 

genom att ta barnets perspektiv (Emilson 2008, s. 76- 79). 

 

I likhet med Emilson har humanvetarna Pramling Samuelsson och Sheridan forskat om barns 

möjligheter till delaktighet utifrån ett värdegrundsperspektiv samt barns delaktighet ur ett 

pedagogiskt perspektiv. De kommer i sin litteraturstudie fram till ett liknande resultat 

avseende barns delaktighet, att delaktighet är en grundläggande förutsättning för att barn ska 

kunna göra sin röst hörd och att det ger möjlighet till att fatta beslut och att delta som aktör i 

en pedagogisk process. Pramling Samuelsson och Sheridan kommer också fram till att de 

vuxna i barnens närhet måste ha kunskap om hur barn lär sig och de måste låta dem komma 

till tals för att de ska vara delaktiga (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 70- 78).  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan menar att barns delaktighet skapas genom ett växelspel 

mellan den vuxne som intar barnets perspektiv samtidigt som denne arbetar aktivt med att 

skapa en miljö i barngruppen med fokus på lärande, och barnet som genom att delge andra 

sina tankar får möjlighet att delta. Det är därmed ett samspel mellan den vuxnes “tolkningar 

av barns meningsskapande” och barns möjlighet att kommunicera och uttrycka sig som skapar 

barns delaktighet i förskolan. För att vara säkra på att de vuxnas tolkningar verkligen utgår 

från barns perspektiv är det viktigt att förskolans personal gör kontinuerliga utvärderingar 

samt att det sker i den mån det är möjligt tillsammans med barnen (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2003, s. 81). 

 

Enligt förskolläraren Anette Eriksson har de förskollärare som deltar i hennes studie Barns 

delaktighet i förskolan-på de vuxnas villkor? tre olika uppfattningar om vad de menar med 

begreppet delaktighet. Dessa tre definitioner är för det första “möjligheter till inflytande”  
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genom att fatta eller påverka beslut. För det andra “känsla av tillhörighet” i förskolegruppen. 

För det tredje “utförande av aktivitet”, man är delaktig genom att vara aktiv på något sätt 

(Eriksson 2007, s. 47- 48). 

 

Ett resultat i Erikssons studie är att pedagogerna är medvetna om att barnen ska få möjlighet 

till delaktighet och inflytande i förskolan men på grund av olika faktorer är det inte alltid 

säkert att barnen får möjlighet till delaktighet och inflytande. Förskollärarna upplevde att 

barnens möjlighet till delaktighet påverkades av faktorer som till exempel ålder, 

personaltäthet, personalens inställning samt förskolans rutiner och struktur. Ett annat resultat 

visar att förskollärarna menar att en möjlighet för barn att få mer inflytande är genom att 

protestera mot det som personalen planerat, verbalt eller genom att inte delta. Då Eriksson 

frågade vad förskolläraren i sådana fall skulle göra fick hon till svar att denne antingen 

skulle försöka övertala barnet eller tala om för barnet att alla andra barn gjorde som de blivit 

anmodade att göra (Eriksson 2007, s. 56). Förskollärarna menar också att ett delaktigt barn 

deltar aktivt i förskolans verksamhet. Barn som inte är delaktiga visar detta genom olika 

beteenden som kan vara passiva eller aktiva. Förskollärarna i Erikssons studie menar att 

dessa barn ”visade brist på känsla av tillhörighet” (Eriksson 2007, s. 48). 

 

Förskolläraren och universitetslektorn Dolk har i sin avhandling Bångstyriga barn- makt, 

normer och delaktighet i förskolan studerat hur motsättningar kan uppstå i relationen mellan 

barn och vuxna i samband med förskolans värdegrundsarbete samt hur det påverkar 

maktrelationerna inom förskolan. Hon använder sig av begreppet bångstyrighet när hon talar 

om barn som inte accepterar regler och normer som bestäms av de vuxna i förskolan utan gör 

motstånd mot dem (Dolk 2013, s. 238). Dolk menar att de bångstyriga barnen ger sig själva 

ett demokratiskt utrymme genom att förhandla med de vuxna och visa att det finns ”andra 

möjligheter” (Dolk, 2013, s. 242- 243). Dolk anser också att det inte handlar om att barn ska 

få sin vilja fram till varje pris utan motståndet bör ses som en inlaga till en förhandling för att 

skapa utrymme för delaktighet (Dolk 2013, s. 225). 
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4 Material och metod 
 

I detta kapitel redogör vi för vårt val av metoder samt beskriver de olika observations- och 

intervjumetoderna. Vi presenterar även vår undersökningsgrupp, förskolorna samt de 

forskningsetiska överväganden vi gjort.  

 

4.1 Metodval 
 

I vår studie vill vi undersöka förskollärares syfte med samlingen som en del av förskolans 

verksamhet samt hur det påverkar barns möjligheter till delaktighet och inflytande. I 

samband med detta avser vi även att undersöka samlingen ur ett maktperspektiv och då i 

synnerhet avseende regler och normer. Studien har en kvalitativ inriktning. Ahrne och 

Svensson menar att begreppet kvalitativ metod är ett paraplybegrepp för metoder som 

observation, intervju och textanalys. De skiljer sig från kvantitativa metoder så till vida att 

den insamlade data inte analyseras med statistiska verktyg och metoder (Ahrne & Svensson 

2015, s. 9). För att samla empiriskt material till vår undersökning och få svar på våra 

undersökningsfrågor valde vi att utgå från två olika kvalitativa metoder, observationer och 

intervjuer. Vi genomförde fyra observationer och fyra intervjuer med fyra förskollärare på 

fyra olika avdelningar på två olika förskolor.  

 

4.2 Kvalitativa observationer  
 

Patel och Davidsson beskriver observationer som en viktig metod för att studera olika 

beteenden och skeenden. De påstår att för att observationen ska vara vetenskaplig och tjäna 

ett vetenskapligt syfte måste den vara utformad på ett systematiskt sätt och informationen 

måste vara systematiskt registrerad (Patel & Davidsson 2011, s. 91). Det var främst genom 

observationerna som fick vi svar på den andra och tredje frågeställningen i vår studie ”Vilka 

normer och regler styr samlingens innehåll?” samt ”Vilka faktorer påverkar barnens 

möjligheter till delaktighet och inflytande i samlingen?” Observationen bekräftade och 

förtydligade det pedagogerna talat om i intervjuerna, eller så bekräftade observationerna inte 

det informanterna uppgav i intervjuerna, vilket vi kommer att diskutera i analysdelen.  

 

Innan vi genomförde observationerna informerade vi förskollärarna om vårt syfte med 

desamma. Vi valde att genomföra öppna observationer. Anledningen till att vi valde att göra 
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öppna observationer till skillnad från dolda är att förskolorna inte är offentliga platser och vi 

behövde både vårdnadshavares tillstånd och förskollärarnas medgivande att observera deras 

samlingar. Enligt Lalander kan observationer vara dolda eller öppna (Lalander 2015, s. 98-

100). Vid genomförandet av en öppen observation menar Lalander att den som observerar 

ska informera de observerade om sitt undersökningssyfte. Vidare skriver han att nackdelen 

med öppen observation kan vara en forskareffekt och med detta menar han att den som deltar 

i observationen blir påverkad av forskarens närvaro. Men en duktig forskare kan med sitt 

samspel minska denna effekt (Lalander 2011, s. 90). För att minska forskareffekten på 

deltagarna i våra observationer, vilket i det här fallet var pedagogerna och barnen på 

förskolorna höll vi oss i bakgrunden och deltog inte aktivt i samlingarna. Vi upplevde inte att 

vår närvaro hade påverkan på barnens beteende men det är troligt att vi genom vår närvaro 

påverkade de vuxna i avseende att de eventuellt ansträngde sig extra för att samlingen skulle 

efterleva deras bild av hur en bra samling ska se ut. 

 

Vi använde oss av både strukturerade och ostrukturerade observationer. Strukturerade 

observationer genomfördes genom att vi skapade ett observationsschema där vi utgick från 

olika frågor vilka en av oss svarade på direkt i schemat under observationerna av 

samlingarna. Patel och Davidsson menar att strukturerade observationer innebär en 

långtgående kategorisering och att man från början vet exakt vad som ska ingå i det man 

forskar om. Ostrukturerade observationer innebär att den som observerar kanske inte riktigt 

vet på samma sätt vad som ska observeras men bör ändå vara väl förberedd och veta vilka 

som ska observeras, vilken situation, hur länge observationen ska ske samt hur det som 

observerats ska registreras. Under själva observationen bör den som observerar anteckna 

nyckelord (Patel & Davidsson 2011, s. 92- 98). Den observatör som utförde den 

ostrukturerade observationen skrev ner nyckelord, beskrev rummet där samlingen utfördes, 

skrev upp samlingens längd samt allmänt vad som skedde under observationerna. 

 

4.3 Kvalitativa intervjuer  

 

Utöver observationerna använde vi oss ytterligare en metod i vår studie, den kvalitativa 

intervjun. Metoden valdes för att kunna ta reda på förskollärarnas syfte med samlingarna 

samt deras tankar kring barns delaktighet och barns inflytande i samlingen. Enligt Zetterquist 

och Ahrne används intervjuer ofta som ett verktyg att samla in material inom kvalitativ 

forskning. Författarna menar att intervjun är ett viktigt verktyg för att fånga upp enskilda 
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personers tankar och upplevelser (Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34). Zetterquist och Ahrne 

anser att intervjuer är centrala för forskning inom samhällsvetenskap. Genom att ställa frågor 

till andra människor kan en forskare eller student få de nödvändiga kreativa uppslagen till 

sitt fortsatta arbete. Vidare skriver författarna att intervjuer inte kan säga allt men man kan få 

den viktigaste informationen genom intervjun (Zetterquist & Ahrne 2011, s. 36- 37). 

Eftersom vi behövde kreativa uppslag till vår undersökning tyckte vi att intervjun var en 

central metod för vår undersökning. Hade vi gjort en längre studie hade det varit intressant 

att även intervjua de barn som deltog i samlingen men då frågeställningen rör pedagogers 

uppfattning och inte barns och vi inte befann oss på den enskilda förskolan under en längre 

tid, trodde vi inte att vi skulle hinna bygga upp den relation till barnen som vi tror skulle 

behövas för att barnen skulle känna sig bekväm i intervjusituationen och för att vi skulle få 

tillräckligt bra material att analysera. Zetterquist och Ahrne anser att möjligheten att anpassa 

frågorna i den ordning man vill kan vara en fördel med kvalitativa intervjuer (Zetterquist & 

Ahrne 2011, s. 40). Valet av kvalitativa intervjuer som metod gav oss möjlighet att anpassa 

frågorna efter den ordning vi ville ställa dem i. 

 

Vi har utgått från det som kallas semi-strukturerade intervjuer. Enligt Patel och Davidsson 

innebär en semi-strukturerad intervju att den som intervjuas inte styrs i hur denne ska 

formulera sig utan forskaren skriver frågor utifrån det specifika tema som ska behandlas. 

Den som intervjuar är också väldigt fri i utformningen av frågor. Intervjuaren kan välja 

mellan att förbereda frågor eller att enbart bestämma vilket ämne de ska tala om även om 

författarna påpekar vikten av att vara väl förberedd inför intervjusituationen (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 82- 83). Valet av den semi- strukturerade intervjuformen gav oss 

möjlighet att utgå från en färdig frågemall för de olika teman som förekom i vår uppsats 

samtidigt som den gav oss möjlighet att ställa följdfrågor när vi ville ha ytterligare 

information om ett specifikt tema. En annan viktig aspekt var att de förskollärarna vi 

intervjuade fick större frihet att utforma sina svar. 

 

De hjälpmedel som användes vid intervjuerna var penna och papper samt våra telefoner för 

att spela in intervjuerna. Fördelarna med att spela in intervjuerna var att det inte gick att 

skriva ned allt förskollärarna sa under intervjuerna samt att vi hade möjlighet att lyssna i 

efterhand på hur frågorna ställdes och de exakta svar vi fick. Zetterquist och Ahrne skriver 

att penna och papper är en grundläggande teknik som kan användas när man är två som 

genomför intervjuer (Zetterquist & Ahrne 2011, s. 52). Under intervjuerna turades vi om att 
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ställa frågor och den andra skrev nyckelord utifrån vad förskolläraren sa. Zetterquist och 

Ahrne menar att tekniken som används vid inspelningen måste vara enkel och säker och 

tekniken bör ha testats innan intervjutillfället (Zetterquist & Ahrne 2011, s. 54). Vi använde 

våra telefoner för att spela in eftersom vi ansåg att det var en enkel teknik att använda. 

 

Då vi transkriberade intervjuerna lyssnade vi på ljudinspelningen och skrev ner det som 

spelats in i ett dokument. Zetterquist och Ahrne skriver att det finns olika sätt att skriva ned 

materialet och ett av dem är att föra anteckningar med hjälp av uppspelningsmaskin som lätt 

kan stoppas och spolas tillbaka (Zetterquist & Ahrne 2011, s. 54). Valet att transkribera på 

det sättet gav oss möjligheter att spola ljudet fram och tillbaka och därmed kunna skriva ned 

exakt vad förskollärarna sa. Svensson och Ahrne skriver ”om man har lagrat den 

transkriberade texten på datafiler kan ett sådant program underlätta sorteringen av och 

överblicken över materialet” (Svensson & Ahrne 2011, s. 25). Att lagra våra material i olika 

filer i datorn hjälpte oss vid analysen och diskussionen på så sätt att det blev lättare för oss 

att hitta rätt dokument. 

 

4.4 Presentation av undersökningsgrupp 
 

Vår undersökningsgrupp består av fyra förskollärare som arbetar på två förskolor. I vår 

studie har vi valt att observera fyra samlingar samt intervjuade alla förskollärare enskilt vid 

fyra olika separata tillfällen. I denna studie har vi valt att benämna båda förskolorna och 

förskolläraren med fingerade namn. Förskolorna kallar vi för förskolan Kristallen och 

förskolan Diamanten. Förskollärarna kallar vi Eva och Sara som arbetar på förskolan 

Kristallen samt Ida och Lena som arbetar på förskolan Diamanten. Eva har arbetat som 

förskollärare 27 år. Sara har arbetat som förskollärare tre år. Ida har arbetat som 

förskollärare fem år och Lena har arbetat som förskollärare fyra år. De förskollärare vars 

samling vi observerade eller som vi intervjuade kommer vi att kalla för förskollärare eller 

informanter och ibland när de är tillsammans med andra pedagoger kallar vi dem pedagoger 

eller vuxna. De andra pedagogerna som var närvarande i samlingarna den dag vi genomförde 

observationen kommer vi att benämna antingen vuxna eller pedagoger i vår uppsats. 
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4.4.1 Kristallen 

 

Kristallen är en kommunal förskola fördelat på fyra avdelningar med totalt 70 barn. Det finns två 

småbarnsavdelningar och två storbarnsavdelningar. Vi genomförde observationer på två av 

förskolans avdelningar. En observation gjordes på en av småbarnsavdelningarna som består av 15 

barn mellan 1 till 3 år gamla. Eva arbetar som förskollärare på avdelningen, som består av tre 

pedagoger. Den andra observationen gjordes på en av storbarnsavdelningarna som består av 21 

barn mellan 3- 5 år gamla. Här arbetar Sara som förskollärare och tillsammans med två 

barnskötare. Vi intervjuade och observerade Sara och Eva. 

 

4.4.2 Diamanten 

 

Diamanten är en privat förskola. Förskolan består av fyra avdelningar med totalt 56 barn. En 

småbarnsavdelning (1-3 år gamla), två mellanbarnsavdelningar (3-4 år gamla) och en 

storbarnsavdelning (5 år gamla). Vi har varit på två av Diamantens förskoleavdelningar för att 

observera samlingen. Den ena observationen utfördes på småbarnsavdelningen vilken består av 13 

barn mellan (1-3 år gamla). Ida arbetar som förskollärare på avdelningen tillsammans med 

ytterligare tre pedagoger. Den andra observationen skedde på storbarnsavdelningen som består av 

14 barn och alla är fem år. Arbetslaget på denna avdelning består av fyra pedagoger och det är 

Lena som arbetar som förskollärare. Vi intervjuade och observerade Ida och Lena.  

 

4.5 Genomförande 
 

I början av oktober när vi hade bestämt att skriva uppsats om förskolans samling bestämde vi 

också att vi skulle genomföra observationer och intervjuer på två förskolor. Därefter 

kontaktade vi fyra förskollärare på två förskolor och fick deras medgivande att delta i vår 

studie. I början tänkte vi genomföra två observationer var på de fyra avdelningarna. Men 

med tanke på att vi inte hade så mycket tid på oss begränsade vi oss till en observation på 

varje avdelning.  

 

4.5.1 Diskussion utifrån observation och intervju  

 

Efter att vi fått förskollärarnas tillstånd kontaktade vi förskolechefen på respektive förskola 

för att få deras tillstånd att genomföra observationerna. Sedan skrev vi tillsammans ett 
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observationsschema, se (Bilaga 1) och intervjuguide. Vi skrev totalt 20 intervjufrågor, se 

(Bilaga 2). Därefter författade vi samtyckesbrev till förskollärarna, se (Bilaga 3) och 

samtyckesbrev till vårdnadshavare, se (Bilaga 4). Vid denna tidpunkt hade vi formulerat vårt 

syfte lite annorlunda än det som blev vårt slutliga syfte vilket är anledningen till att syftet är 

något annorlunda formulerat i samtyckesbreven. 

 

Därefter ringde vi och bokade tid för första träffen med respektive förskollärare samt för att 

lämna samtyckesbrevet. Zetterquist och Ahrne menar att efter det man bestämt vilka man 

ska intervjua är det dags att boka tid med den man har hört av sig till om den vill ställa upp 

för intervjun. Det är inte vanligt att personer inte vill ställa upp på att bli intervjuade men de 

flesta har svårt att hitta en tid som passar (Zetterquist & Ahrne 2011, s. 45). En av oss åkte 

till respektive förskola och lämnade samtyckesbrevet och tillsammans med förskollärarna 

kom överens om tider för våra observationer och intervjuer samt bestämdes hur tid den 

intervjun fick ta. I samtal med förskollärarna på både förskolorna framkom det att det sedan 

tidigare fanns godkännande från vårdnadshavare att barnen fick observeras av forskare och 

studenter. Förskollärarna fick ändå ett samtyckesbrev till vårdnadshavare och de valde att 

själva informera vårdnadshavarna om observationerna.   

 

Vid observationstillfällena åkte vi båda två till respektive förskolor en halvtimme innan den 

bestämda tiden för att hälsa på pedagogerna och barnen som inte kände oss. Tre av fyra 

observationer ägde rum i förskolans miljö medan den fjärde gjordes både på förskolans gård 

och i en närliggande skog där barnen och pedagogerna hade utflykt. Vid observationerna 

presenterades vi av förskollärarna för både barn och andra pedagoger. Vid tre observationer 

sa vi våra namn till barnen och satt sedan tysta i bakgrunden med våra observationsscheman, 

penna och papper för att notera allt som verkade vara intressant under samlingen. I 

observationen som gjordes utanför förskolans miljö följde vi med förskolläraren som hade 

samling vid flera olika tillfällen. Vi gick bakom förskolläraren med penna, papper och 

observationsschema. Efter varje observation diskuterade vi vad vi såg vid observationerna 

och en av oss gjorde en sammanställning av observationerna.  

 

Därefter intervjuade vi de fyra förskollärarna enskilt. Det var förskollärarna själva som 

bestämde platsen för respektive intervju. Efter förskollärarna gav oss bekräftelse på att det 

gick bra för dem spelade vi in intervjuerna på våra telefoner. Tre av intervjuerna gjordes i ett 

rum där enbart den förskollärare som intervjuades satt och oss två studenter. Den fjärde 
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intervjun gjordes i ett rum som tillhörde avdelningen och där många människor passerade. 

Därför blev vi avbrutna flera gånger av andra pedagoger och barn som ville prata med den 

intervjuade förskolläraren. Vi tvingades ställa samma fråga flera gånger samtidigt som vi 

tvingades stänga av våra mobiler och sedan sätta igång dem igen för att spela in. Vi valde att 

spela in intervjuerna båda två för att sedan transkribera dem. En av oss transkriberade tre 

intervjuer och den andra transkriberade en intervju. 

 

4.6 Analysmetod 
 

Vid analyserna av vårt empiriska material valde vi utgå från hermeneutiskt synsätt för att 

tolka och förstå och därefter förmedla vår analys. Efter att vi transkriberade våra intervjuer 

läste vi dem noga för att hitta likheter och skillnader mellan samtalen med informanterna. 

Utifrån ett hermeneutiskt synsätt tolkade vi vårt material från observationerna så nära som 

möjligt för att förstå förskollärarnas upplevelse av olika fenomen. Enligt Patel och Davidson 

betyder hermeneutik läran om tolkning och nuförtiden är den en vetenskaplig inriktning. 

Forskare med hermeneutiskt synsätt försöker se helheten i forskningsproblemet. Vidare 

skriver författarna att den hermeneutiska forskningen har ett tydligt drag av abduktion. Med 

abduktion menar författarna att forskaren pendlar mellan helhet och olika delar och mellan 

intervjuaren och den intervjuade i tolkningsakten. Till exempel börjar en hermeneutisk 

forskare först att läsa hela intervjutexter för att förstå helheten i texter och sedan läser 

forskaren olika delar av texter för att skaffa sig förståelse för dessa (Patel & Davidson 2011, 

s. 28- 30).   

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 
 

I våra samtyckesbrev till förskollärarna och till vårdnadshavarna skrev vi om syftet 

med vår uppsats samt informerade dem om att deras deltagande i vår studie var 

frivilligt. Vi meddelade även att alla deltagande var anonyma i vår uppsats och att inga 

förutom vi hade tillgång till deras personliga uppgifter. I samtyckesbrev skrev vi också 

att det insamlade materialet från observationerna och intervjuerna endast skulle 

användas i studiesyfte och ingenting annat (bilaga 3 och 4). 

 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra viktiga forskningsetiska principer eller krav som 

alla som bedriver forskning bör känna till och följa. De fyra kraven är följande, 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet som 

nedan förklaras. Informationskravet innebär att den som utför studien ska informera 

alla som deltar om deras roll och villkoren för deras deltagande i projektet. Vidare ska 

alla deltagande informeras om att de deltar frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att studiens utförare måste få alla deltagandes 

samtycke att delta samt i de fall minderåriga deltar, vårdnadshavares samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som deltar i en studie inte ska kunna 

identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär att den information som samlas 

in av forskaren enbart får användas för just forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, 

s. 6–14). 

5 Analys och resultatredovisning  
 

I detta kapitel presenterar vi vårt resultat och analyserar vårt empiriska material utifrån  de 

teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. 

 

5.1 Samlingens syfte 
 

Avseende vår första frågeställning: ”Vad anser förskollärarna att syftet med samlingen är?” är 

vår tolkning, med utgångspunkt i de observationer och intervjuer vi genomfört att det finns 

två huvudsakliga syften. För det första är förskollärarnas syfte med samlingen att använda den 

som en lärandesituation för barnen. För det andra vill förskollärarna genom samlingen skapa 

vi-känsla, gemenskap och samhörighet i gruppen.  

 

5.1.1 Samlingen som lärandesituation 

 

Jag har ju olika syfte... jag har ju gjort olika påsar med olika innehåll. Det första är att jag vill 

samla barnen innan maten... för att umgås hela gruppen... åååh räkna hur många barn som är... och 

så har jag syfte som är matematik… ett barn räknar alla sina kompisar... alla som är här… en 

annan kan räkna alla pojkar som är här... den tredje räknar alla som är flickor som är här och sedan 

pratar vi om…... veckodagar… årstider…” och vidare säger hon att ”för det första … är att… 

utveckla språket... svenska språket… och sedan att vi pratar om regler i förskolan och det är viktigt 

för alla... att det finns tydliga regler... oooohhhh... och sedan som sagt... jag jobbar mycket med 

matematik. (Sara, Förskolan Kristallen). 
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För mig syfte med samlingen är för att ge information. Till exempel när jag ska gå iväg med dem 

och har … göra en utflykt, det handlar väl mycket om olika moment där man först talar om för 

barnen vad de ska få vara med om… hur de ska ta sig till den här platsen till exempel. (Lena, 

förskolan Diamanten). 

 

Med utgångspunkt i samtalen med förskollärarna har vi kommit fram till att samlingen 

används som en slags lektion där förskolläraren vill förmedla kunskap till barnen. Vad 

förskolläraren vill att barnen ska lära sig varierar från förskollärare till förskollärare men 

gemensamt för alla är att samlingen ses som ett lärandetillfälle. Sara berättar att hon vill att 

barnen ska lära sig matematik och språk i hennes samlingar medan Lena vill att barnen ska 

lära sig vad de ska göra och inte göra. När Lena informerar barnen tolkar vi det också som att 

hon använder samlingen i syfte att lära barnen något om vad de ska göra och inte göra. Det 

som vi har kommit fram till kan kopplas till det som Rubinstein Reich säger i sin studie att 

samlingen kan ses som en lektion och ett lärandemoment. Rubinstein Reich menar att 

samlingen som ritual är ett möte men liknar också en lektion och syftet är att påverka så att 

någon form av kognitiv inlärning sker. Hon menar att samling som en lektion och ett 

lärandemoment används både för begreppsutveckling och för språkutveckling (Rubinstein 

Reich 1996, s. 70).  

 

Ja alltså för det mesta så har ju vi tänkt ett tema som har sträckt sig över en hel termin. (Ida, 

förskolan Diamanten).  

 

Då vi intervjuade förskollärarna framkom det också att det var vanligt att avdelningen 

arbetade tematiserat vilket i de fallen blev en del av samlingens syfte. Om de till exempel valt 

tema språk och begrepp använde de samlingen för att arbeta språkutvecklande och lära barnen 

olika språkliga begrepp. I likhet med vår undersökning fann Rubinstein Reich i sin studie att 

samlingen ofta används som en möjlighet att fördjupa barnens lärande inom ett övergripande 

tema för avdelningen (Rubinstein Reich 1996, s. 70). 

 

Alla barn skulle vara tysta och de fick inte röra på sig eller prata när pedagogen informerade dem 

om dagens utflykt. (observation av Saras samling, Förskolan Kristallen). 

 

Under observationerna har vi sett att förskollärarna hade förväntningar om att barnen skulle 

vara tysta när de ville informera dem om något i ett lärandesyfte. I citatet från observationen 
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ovan ser vi tydligt att när förskolläraren ger information om dagens utflykt förväntar hon sig 

att barnen ska vara tysta. Det är detta Rubinstein Reich kallar för lärartid vilket innebär fokus 

på läraren och det denne har att säga eller lära ut. Barnen förväntas vara tysta eller svara kort 

på frågor samt att ha fokus på läraren (Rubinstein Reich 1996, s. 57- 58). Ur Foucaults 

maktperspektiv skulle denna syn på samlingen, som ett tillfälle för barnen att lära sig, kunna 

tolkas som ett exempel på att den individ eller grupp som har ett maktövertag både kan ha det 

på grund av mer kunskap och att den kan använda sin kunskap för att styra andra individer 

och grupper bland annat genom att definiera vad som är kunskap (Foucault 1976, se 

Hörnqvist 1996, s. 153).  

 

5.1.2 Sammanfattning och slutsatser 

 

Som vi nämnde ovan att utifrån vårt material har vi kommit fram till att ett av samlingens 

huvudsyften är att lära ut och informera barnen i olika frågor. Alla intervjuade förskollärare är 

överens om att ett av deras syften är att barnen ska lära sig något under samlingen. Att 

samlingen har ett lärandesyfte har vi även sett när vi genomförde observationerna. Då vi valt 

att avgränsa vår undersökning till att enbart undersöka förskolans samling och därmed inte 

observerat andra situationer där inlärning sker samt inte valt att fokusera på hur barn lär sig 

kan vi inte jämföra lärandesituationen med andra och inte heller säga om barnen eventuellt 

skulle ha lärt sig mer om samlingen varit utformad på ett annat sätt. Det vi kan säga är att alla 

fyra samlingar inneburit att förskolläraren har lett samlingen på ungefär samma sätt som 

beskrivs av Rubinstein Reich och att barnen i de flesta fall inte förväntas ta initiativ till egna 

idéer om det inte är inom den ram som förskolläraren satt.  

 

5.1.3 Vi- känsla, gemenskap och grupptillhörighet 

 

Syftet med samlingen att du får in vi-känslan som är absolut viktigaste… gruppkänslan… 

samtidigt som individen blir sedd i samlingen. Samlingen … det är nästan den viktigaste 

aktiviteten på hela dagen. (Ida, Förskolan Diamanten). 

 

Klockan är 11: 00 på förmiddagen och det är dags för samling. Förskolläraren börjar med sången 

”Här är jag och där är du”.(observation av Evas samling, Förskolan Kristallen). 
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Utifrån vårt empiriska material tolkar vi att förskollärarnas andra syfte med samlingen är att 

skapa vi-känsla, gemenskap och grupptillhörighet. Det som vi har kommit fram till stämmer 

överens med Rubinstein Reichs resultat i sin studie, att samlingen kan ses som en ritual eller 

ceremoni. Rubinstein Reich menar att en av de viktigaste funktionerna med samlingen är att 

skapa vi-känsla, samhörighet, gemenskap i gruppen och kontinuitet.  För att utveckla dessa 

förmågor hos barnen krävs att ritualer, till exempel, sånger och upprop är lustfyllda och att 

stämningen är positiv (Rubinstein Reich 1996, s. 106).  

 

Syftet med samlingen för mig gemenskap ... det ska vara roligt att vara tillsammans… sedan är det 

också turtagning och språket. (Eva, Förskolan Kristallen). 

 

En annan tolkning av samlingen som ritual utifrån informanternas samtal kan vara att 

förskollärarna hade lätt att överföra sina värderingar, normer och att kontrollera barnen i 

samlingssituationen. Rubinstein Reich anser att samlingen ger stora möjligheter att överföra 

värderingar, normer och idéer på samma sätt som den ger möjligheter till att kontrollera och 

disciplinera (Rubinstein Reich 1996, s. 53). De förskollärare som deltog i Erikssons studie 

uppgav att en definition av delaktighet var just en ”känsla av tillhörighet” och gemenskap i 

barngruppen (Eriksson 2007, s. 47- 48). Denna definition av delaktighet kan vi även se hos de 

förskollärare vi intervjuat. I citatet nedan svarar Ida på hur hon arbetar för att alla barn ska 

känna sig delaktiga i samlingen: 

 

Vi börjar ju alltid samlingen med namnsången... så att alla blir så. Sedan vill vi ju att alla barnen är 

delaktiga och då kan det komma via bilder. Att de får plocka sin bild och sätt upp på väggen... 

även plocka bort när samlingen är klar... även plocka de bilder vars barn inte är här och så har man 

då ett hus som representerar hemmet och ett som representerar förskolan och så får man sätta 

bilden där. (Ida, Förskolan Diamanten). 

 

Vår tolkning är att förskollärarnas syfte med samlingen som en möjlighet att skapa vi-känsla 

och gemenskap i gruppen inte enbart görs genom att samlingen är underhållande eller genom 

kontroll av barnen genom normer och regler men att barnens känsla av tillhörighet också ger 

en möjlighet till delaktighet utifrån förskollärarnas perspektiv. 
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5.1.4 Sammanfattning och slutsatser 

 

Samtliga förskollärare lyfte fram att ett syfte med samlingen är att skapa vi-känsla, 

gemenskap och grupptillhörighet då vi intervjuade dem. Vi kunde också bekräfta att det var 

ett av förskollärarnas syften genom våra observationer. Känslan av gemenskap skapades 

genom att stämningen var positiv, men också genom att barnen levde upp till vissa normer 

och regler som förskollärarna ansåg vara viktiga. Förskollärarna såg gemenskapen som en 

möjlighet för barnen att få vara delaktiga. 

 

5.2 Samlingens normer och regler 
 

I den här delen av vår studie kommer vi att redogöra för och analysera vår andra 

frågeställning ”Vilka normer och regler styr samlingens innehåll?” För att svara på 

frågeställningen har vi utgått från två teman, olika normer och regler i samlingen samt barns 

motstånd mot normer och regler. Vi kommer att koppla vår empiri till Foucaults arbeten om 

styrande, motstånd och makt, dolks forskning om barns delaktighet, normer och motstånd 

samt Rubinstein Reichs forskning om uttalade och dolda regler i samlingen samt barns olika 

möjligheter att göra motstånd. Rubinstein Reich använder sig av begreppet dolda regler. Vår 

tolkning är att det har samma innebörd som det vi idag kallar normer.  Rubinstein Reichs 

forskning om samlingen utfördes på 80- och i början av 90-talet och ordet norm användes 

troligtvis inte som ett vedertaget begrepp för att beskriva dolda regler på den tiden.  

 

5.2.1 Olika normer och regler i samlingen  
 

Klockan var 11:00. Det var dags för samling på storbarnsavdelningen. Barngruppen bestod av 12 

barn i åldrarna 3 till 5 år. Barnen gick in i ett litet rum och satte på sina bestämda platser i en ring 

runt en blå matta. (observation av Saras samling, Förskolan Kristallen).  

 

Klockan var 10.00 på förmiddagen och det var dags för samling på småbarnsavdelningen. Tre barn 

satt och ritade när en av pedagogerna kom och sa till barnen: “-vi har samling”, och plockade bort 

papper och pennor och tog med barnen till rummet där samlingen skulle hållas. (observation av 

Idas samling, Förskolan Diamanten). 
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Både under observationerna och i intervjuer med informanterna framkom att det finns olika 

normer och regler i samlingen.  En norm som vi lade märke till under våra observationer var 

att när barnen gick in i rummet som samlingen skulle hållas i, satte de sig runt mattan i en ring 

utan att förskollärarna behövde säga till barnen att göra detta. En regel är till exempel att 

samlingen har företräde framför andra aktiviteter som avbryts när det är tid för samling. Detta 

stämmer överens med de normer och regler för samlingens start som Rubinstein Reich 

redogör för, att i början av samlingen förväntas alla barn avbryta sina aktiviteter och komma 

till platsen där samlingen ska hållas och de förväntas sitta ner på ett bestämt sätt. Barn som 

inte beter sig enligt samlingens normer och regler tillrättavisas, ignoreras, eller erbjuds annan 

aktivitet (Rubinstein Reich 1996, s. 64).  

 

Under samlingen tog förskolläraren fram en bro ur sångpåsen och ett av barnen blev nyfiket och 

började prata om prepositioner under, över, på osv. men barnet fick inget stöd av pedagogen. 

(observation av Evas samling, Förskolan Kristallen). 

 

Här ser vi att ett barn blir ignorerat på grund av att hen inte följer samlingens regler. Detta kan 

vi koppla till det som Foucault talar om hur normalisering av vissa beteenden och normer för 

beteenden skapar och återskapar maktrelationer (Foucault 1987, se Hörnqvist 1996, s. 179). 

Både då vi genomförde observationerna och när vi intervjuade förskollärarna framkom det att 

förskollärarna förväntar sig att barnen följer de normer och regler som de vuxna sätter upp för 

samlingen och att barnen beter sig på ett visst sätt och som vi redan nämnt ovan blir barn som 

inte beter sig enligt samlingens normer och regler tillrättavisad, ignorerade eller erbjuds annan 

aktivitet. 

 

Förskolläraren som höll samlingen satt på en stol och hade en iPad i handen och sa till barnen: - 

kommer ni ihåg att vi måste träna på FN:s sånger till nästa vecka för att ni ska sjunga för era 

föräldrar. Då började en av pojkarna istället att prata om muffins som han ville baka till den dagen, 

men fick ingen respons från pedagogen. Ett annat barn räckte upp handen och fick ordet. Han 

berättade att han skulle baka pizza till FN-dagen (då förskolan bjudit in föräldrarna på knytkalas). 

Förskolläraren bekräftade det pojken sagt men fortsatte inte dialogen utan började sjunga medan 

hon tittade på sin Ipad. Ett fåtal barn sjöng med. (observation av Sara, Förskolan Kristallen).   

 

Vi lade även märke till förekomsten av det Rubinstein Reich kallar lärartid, barntid och 

övergångar där varje tid hade sina egna specifika regler (Rubinstein Reich 1996, s. 57- 58). 

Ovanstående exempel är ett exempel på hur förskolläraren kan agera då barnen bryter mot 

reglerna i en del av samlingen som vi tolkar att den närvarande förskolläraren definierat som 
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lärartid. Lärartiden, skriver Rubinstein Reich, innebär att fokus är på läraren och det denne har 

att säga eller lär ut. Barnen förväntas vara tysta eller svara kort på frågor samt att ha fokus på 

läraren. Barnen som vill ha ordet kan försöka få den vuxnes uppmärksamhet på olika sätt, till 

exempel genom att räcka upp handen heller genom att prata rakt ut i samlingen. Om barnen 

lyckas få ordet går olika bra beroende på de regler som gällde just då samt om det ansågs vara 

lärartid eller barntid (Rubinstein Reich 1996, s. 57- 58).  

 

I ovan fall kan vi se att barnet som pratar rakt ut i samlingen ignoreras helt av förskolläraren 

och barnet som räcker upp handen får visserligen ordet men dialogen fortsätter inte eftersom 

läraren istället börjar sjunga. Vi tolkar det som att förskolläraren ser detta som lärartid med 

fokus på sång och barnen uppmuntras därför inte att utveckla det de vill berätta eftersom de 

ska följa det förskolläraren gör. Att det ena barnet fick ordet beror troligtvis på att det barnet 

visade ett mer korrekt beteende genom att räcka upp handen än barnet som bara talade rakt ut 

i luften enligt en outtalad norm som gällde vid detta tillfälle. Rubinstein Reich menar att 

regler och normer för samlingen kan vara olika för olika moment och de ställer krav på att 

barnen klarar av att behärska sig samt även krav på underkastelse. Den som leder samlingen 

bestämmer och barnen måste både kunna byta perspektiv samt läsa av de dolda regler som 

finns (Rubinstein Reich 1996, s. 62- 67). 

 

Att man ska lyssna på de andra att vi ska liksom prata och få prata till punkt och att inte bli 

avbruten…”Att man inte ska förstöra för den som pratar… att man lyssnar. Det är det här sociala 

samspelets delar. Att de lyssnar på varandra och de väntar på sin tur och de låta andra att får 

komma till tals… det är jätteviktigt på en samling.(Lena, Förskolan Diamanten). 

 

Exemplet ovan tolkar vi precis som Rubinstein Reich betonar att förskollärarna i hennes 

studie ser samlingen, som en möjlighet att lära barnen det sociala samspelets regler samt för 

barnen att lära sig självkontroll. I samlingen lär sig barnen också att göra det som den som 

leder samlingen säger att de ska göra (Rubinstein Reich 1996, s. 67). De förskollärare som vi 

intervjuat anser även de att samlingen bland annat är ett tillfälle att lära sig det sociala 

samspelets regler: Vi tolkar även det som att det är viktig för förskollärarna att barnen lär sig 

att bete sig på ett visst sätt eftersom det blir lättare för de vuxna att kontrollera barnen och 

genomföra samlingen på det sätt som förskollärarna anser är dess syfte. Vi uppfattar att 

förskollärarna ägnar sig åt det som Foucault kallar styrande eftersom de försöker få barnen att 

bete sig på ett visst sätt och de vill att barnen beter sig på detta sätt varje gång, det vill säga att 
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de implementerar reglerna så att förskollärarna inte behöver påminna dem (Foucault 1982, s. 

790). 

 

En av pojkarna som satt bredvid pedagogen var inte alls intresserad av sånger och lekte med sina 

kläder. Han ställde sig upp flera gånger för att leka med några böcker som hängde bakom honom 

och blev tillsagd av pedagogen att han skulle sitta ner. Pedagogen sa: - ”XX sitt på rumpan”. 

(observation av Evas samling, Förskolan Kristallen). 

 

Vi tolkar detta som att de vuxna har ett maktövertag avseende styrkeförhållandet till barnen. 

De har detta på grund av sin ålder, sin erfarenhet och sina kunskaper. Det kan kopplas till det 

som Foucault påpekar att, ett sätt att normalisera ett visst beteende och skapa normer, är 

genom att särskilja vissa grupper från varandra (Foucault 1982, s. 778). I det här fallet skulle 

det kunna vara genom att antingen vara ett barn som sitter ner och sitter still eller inte, ett barn 

som är med på samlingen eller inte, ett barn som deltar i den aktivitet som erbjuds eller som 

har andra idéer om vad samlingen ska innehålla. Förskollärarna i sin tur påverkas av de 

normer och regler som kommer från Skolverket. Till exempel Allmänna råd för förskolan, att 

barn får möjlighet till ett verkligt inflytande både avseende förskolans arbetssätt och 

verksamhetens innehåll vilket är ett av förskolans uppdrag enligt skollagen och läroplanen 

(Skolverket 2016, s. 27).  

 

5.2.2 Sammanfattning och slutsatser 

 

Alla intervjuade förskollärare uppgav att de aldrig skulle tvinga ett barn att delta i samlingen 

om det inte ville. Vid observationerna var det aldrig något barn som verbalt sa att det inte ville 

vara med på samlingen men vi noterade vid ett flertal tillfällen att barn bröt mot samlingens 

normer och regler genom att på olika sätt göra motstånd mot dem. Detta påverkade troligtvis 

barnens möjlighet till delaktighet i samlingen som Arnér definierar delaktighet, att ta del av 

något som andra redan bestämt eller att vara en del av ett gemensamt fokus (Arnér 2006, s. 

26). 

 

5.2.3 Barns motstånd mot normer och regler 

 

Två av pojkarna lyssnade inte på sina pedagoger och pratade om sina kläder och blev tillsagda av 

en pedagog att de skulle sluta att prata med varandra och lyssna på pedagogen som höll samlingen. 

(Observation av Lenas samling, Förskolan Diamanten). 



28 
 

En flicka hade tummen i munnen och sa ingenting under hela samlingen. (observation av Evas 

samling, Förskolan Kristallen).  

 

Under våra observationer såg vi barn göra motstånd mot samlingens normer och regler, 

genom att inte delta i de aktiviteter som erbjöds eller genom att bryta mot någon av 

samlingens regler, till exempel genom att inte sitta ner på sin plats, genom att föra oväsen 

eller genom att ta på andra barn i samlingen.  Det var också relativt vanligt att barnen bröt mot 

samlingens regler genom att inte lyssna på pedagogen eller genom att röra sig på ett sätt som 

inte var önskvärt. Detta kopplar vi till Rubinstein Reichs forskning om barns olika former av 

motstånd som de visar i samlingen (Rubinstein Reich 1996, s. 62- 67) och Foucault som 

fokuserar på motstånd och dess relation till maktutövning (Foucault 1980, se Hörnqvist 1996, 

s. 233). Rubinstein Reich menar att barn kan protestera på flera sätt mot deltagandet i 

samlingen, bland annat genom att lämna samlingen, genom att inte delta i de aktiviteter som 

erbjuds, genom att låta bli att sjunga, genom att berätta varför de inte deltagit efter samlingen, 

genom att protestera men ändå utföra det de ombeds göra, genom att göra tvärtom det de 

ombeds göra samt genom att bryta mot någon av samlingens regler (Rubinstein Reich 1996, s. 

61- 62).  

 

Enligt Foucault ger maktrelationer både möjlighet till utövning av makt och till motstånd 

(Foucault 1980, se Hörnqvist 1996, s. 233). Vi tolkar relationen mellan förskollärare och barn 

som en maktrelation där förskolläraren på grund av, tidigare nämnda, ålder, erfarenhet och 

kunskap har ett maktövertag i styrkeförhållandet med barnen. Barnen har möjlighet att svara 

på förskollärarnas handlingar med mothandlingar, vilka kan vara att acceptera förskollärarnas 

krav och visa det genom sina svarshandlingar. De kan också välja att göra olika former av 

motstånd mot kraven via sina svarhandlingar, vilka Rubinstein Reich kategoriserat, och som 

vi redogjort för ovan, (Rubinstein Reich 1996, s. 61- 67) och av vilka vi sett några 

manifesterats av barnen på de observationer vi genomfört. Foucault påpekar att 

motståndshandlingars funktion inte bestäms av hur medvetna personerna som utför dem är om 

att de gör motstånd (Foucault 1980, se Hörnqvist 1996, s. 234). Barnen behöver inte själva 

vara medvetna om att de protesterar eller på vilket sätt för att det ska räknas som motstånd. Vi 

tolkar barnens motstånd som en möjlighet att få inflytande i samlingen men det beror på hur 

förskolläraren bemöter motståndet. Dolk menar att barns motstånd bör tolkas som 

förhandlingar för att skapa utrymme för delaktighet (Dolk 2013, s. 225) men för att 

motståndet ska just bli en möjlighet till delaktighet måste de vuxna som har makten välja att 
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tolka det som just en inlaga till förhandling för delaktighet och inte att barnet bara gör 

motstånd och är bångstyrigt. 

 

5.2.4 Sammanfattning och slutsatser 

 

Relationen mellan förskollärarna och barnen är ett styrkeförhållande där de vuxna på grund av 

sin ålder, erfarenhet och kunskap har ett maktövertag. Barnen kan välja mellan att göra som 

de vuxna säger eller göra motstånd. Motståndet kan ge barnen en möjlighet till delaktighet i 

samlingen men det beror på hur motståndet tolkas av förskolläraren. 

 

5.3 Faktorer som påverkar barns delaktighet och inflytande 
 

För att svara på vår tredje frågeställning ”Vilka faktorer påverkar barnens möjligheter till 

delaktighet och inflytande i samlingen?” utifrån vårt empiriska material har vi kommit fram 

till att det finns tre faktorer som påverkar barns delaktighet och inflytande i samlingen. 

Dessa faktorer är: förskollärarnas inställning till barns delaktighet och inflytande, barnens 

ålder och barns motstånd vilka kommer att diskuteras nedan utifrån vår teori och tidigare 

forskning. 

 

5.3.1 Förskollärarnas inställning till begreppet barns delaktighet och inflytande 

 

Vid intervjutillfällena uppgav samtliga förskollärare utom en att barnen hade möjlighet till 

både delaktighet och inflytande i samlingarna men vid samtliga observationer såg vi att 

samlingens innehåll och samlingens form bestämdes av de vuxna. Den förskollärare som inte 

sa att barnen hade möjlighet till inflytande och delaktighet uppgav att anledningen var att 

hon inte riktigt funderat över hur de skulle få det i samlingen.  

 

Jag har liksom inte reflekterat så mycket över den här frågan när jag tänker nu. (Ida, förskolan 

Diamanten).  

 

De förskollärare som ansåg att barnen fick delaktighet och inflytande exemplifierade det ofta 

genom att tala om situationer där barnen fick välja i ett av förskolläraren redan utvalt och 

avgränsat material. 
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Man får önska i tur och ordning och sedan ibland blir det tre gånger… samma sak ... det tar man. 

(Eva, förskolan Kristallen). 

 

Vid tillfället för observationen fick barnen välja mellan sångpåsar, övriga sånger valdes av 

förskolläraren. Av de tre samlingar som främst hade innehållet sång bestämdes vilka sånger 

som skulle sjungas helt av förskollärarna i två. I den tredje samlingen fick tre barn välja 

varsin påse som var och en representerade en sång, men det var enbart två påsar som 

användes och övriga sånger bestämdes av förskolläraren. Detta kan vi koppla till Emilson 

som i sin studie kom fram till att barns inflytande och delaktighet i samlingssituationen, på 

grund av sin starka vuxenkontroll, var begränsat och ofta handlade om att barnen fick välja 

mellan lärarens givna alternativ eller att de själva valde att ta initiativ till något och hur väl 

det slog ut berodde på läraren (Emilson 2008, s. 79).  

 

Vår tolkning är att förskollärarna ofta hamnar på den nivå som Hart i sin delaktighetstrappa 

talar om som tokenism och vilket är en manipulerad delaktighet (Hart 1992, s.8-14) Eftersom 

barnen inte får välja fritt och de har få möjligheter att göra sina röster hörda. Två av 

avdelningarna höll dessutom på att öva sånger inför FN-dagen vilket skulle kunna tolkas som 

att barnens delaktighet utgjorde det Hart kallar för dekoration, steget under tokenism vilket 

även medför mindre delaktighet för barnen. Det vill säga att barnen används som en sorts 

dekoration för att fylla de vuxnas syfte. Detta skiljer sig från Harts första steg, manipulation 

där barnen får genomföra en aktivitet som de vuxna tolkar och låtsas att barnen varit med och 

tolkat, så till vida att de vuxna inte låtsas att barnen är medvetna om syftet (Hart 1992, s. 8-

14). Under de samlingar vi observerade diskuterades inte vad FN-dagen var eller varför 

barnen skulle öva på att uppträda för föräldrarna, barnens fokus var främst på vilken mat de 

skulle ta med sig hemifrån till denna dag men som tidigare nämnts var det inget som 

förskolläraren lät barnen vidareutveckla. Det är möjligt att FN-dagens betydelse diskuterats 

vid ett annat tillfälle men utifrån vår observation tolkar vi det som att barnens delaktighet 

främst bestod i att vara en dekoration. 

 

Eriksson kommer i sin studie fram till att förskollärare definierar delaktighet på tre olika sätt. 

Dessa tre definitioner är för det första “möjligheter till inflytande” genom att fatta eller 

påverka beslut. För det andra “känsla av tillhörighet” i förskolegruppen. För det tredje 

“utförande av aktivitet”, man är delaktig genom att vara aktiv på något sätt (Eriksson 2007, 

s. 47- 48). Vid våra intervjuer och observationer framkom, vilket vi även redogjort för i 
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resultatet för vår första frågeställning ”Vad anser förskollärarna att syftet med samlingen 

är?” Det att förskollärarna i likhet med Eriksson studie definierade delaktighet som “känsla 

av tillhörighet” där samlingen användes för att få barnen att känna gruppgemenskap samt 

”utförande av aktivitet” där flera av förskollärarna menade att barnen i och med att de var 

med på samlingen var delaktiga. Förskollärarna menade att de såg på barnen att de tyckte att 

samlingen var kul eftersom de ville vara med.  Barnen fick inte lika stora “möjligheter till 

inflytande” förutom eventuellt de barn som hade barnråd, vilket vi kommer att diskutera mer 

i avsnittet nedan, ”barnens ålder” (Eriksson 2007, s. 48).  

 

Vid en observation såg vi ett exempel på hur en förskollärare intog det som Pramling 

Samuelsson och Sheridan kallar barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 

81). I början ville förskolläraren tala om sitt tema men fick inte riktigt med sig barnen som 

ville tala om annat. Förskolläraren började då fråga intresserade frågor om det barnen ville 

tala om och fick på så sätt dem med sig. Hon såg även till att varje barn fick enskilt utrymme 

att tala: 

 

Ett exempel på detta kan vara att hon sa till alla barn “Lyssna nu alla vad xx har att säga.” . När 

pedagogen tog upp det som barnen ville prata om blev alla tysta och lyssnade på henne. Då 

började alla barn att säga något och de blev tillsagda att de ska vänta på sina tur och lyssna på 

kompisen först. Det barn som ville säga något fick prata till punkt (observation av Lenas samling 

förskola Diamanten). 

 

Vår tolkning är att då förskolläraren bytte ämne till det barnen var intresserade av intog hon 

barnens perspektiv och hon gjorde det på ett sätt som möjliggjorde barnens delaktighet på det 

sätt som Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver, genom att skapa en miljö med fokus 

på lärande i barngruppen och att barnen får möjlighet att delta genom att delge andra sina 

tankar. Vi tolkar det även att hon såg till att det i ovan beskrivna situation blev ett samspel 

mellan den vuxnes ”tolkningar av barns meningsskapande” och barns möjlighet att uttrycka 

sig och kommunicera (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 81). 
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5.3.2 Sammanfattning och slutsatser 

 

Vi märkte i intervjuerna att förskollärarna hade svårt att definiera begreppen barns 

delaktighet och inflytande. Förskollärarna hade olika uppfattningar av begreppet delaktighet 

och inflytande vilket i sin tur begränsade barnens delaktighet och inflytande i samlingen. 

Under våra observationer visade sig barnen delaktiga antingen genom att aktivt delta i de 

aktiviteter som erbjöds, genom att till exempel sjunga med i sånger eller genom att 

genomföra val utifrån den begränsning som förskolläraren redan genomfört, exempelvis 

genom att barnet får välja mellan två olika sånger. Vid en observation såg vi en förskollärare 

inta barns perspektiv då hon bytte samtalsämne till det barnen var intresserade av och 

dessutom såg till att ge alla barn utrymme att tala och därmed möjlighet att delta. 

 

5.3.3 Barnens ålder  
 

Men som sagt ju äldre barnen är ju lättare är det ju att de själva är med och styr innehållet i 

samlingen för det ser jag ju även här på de äldsta barnen... där det snart är dags att byta avdelning 

... så har ju de andra önskemål än ettåringarna som kommer så det såklart att men inom ramen för 

det som är planerat så får de stackars barn. (Ida, förskolan Diamanten). 

 

Under intervjuerna framkom det att förskollärarna tyckte att det främst var de äldre barnen 

som kunde få inflytande. Vilket vi tolkar som att det enbart var de äldsta barnen som ansågs 

vara tillräckligt erfarna för att få inflytande. Detta stämmer väl överens med Foucaults tankar 

om att kunskap och erfarenhet ger mer möjlighet till att påverka (Foucault 1980, se 

Hörnqvist 1996, s. 52). Detta kopplar vi även till det som Eriksson kommit fram till i sin 

studie. Förskollärarna som deltog i Erikssons studie var medvetna om att barn skulle få 

inflytande och delaktighet men ansåg att vissa faktorer gjorde att barnen inte alltid fick 

möjlighet till detta. Dessa faktorer var bland annat barnens ålder, som nämnts ovan, samt 

personalens inställning (Eriksson 2007, s. 56). Att äldre barn kan få mer inflytande 

bekräftades av en av förskollärarna som arbetar på storbarnsavdelningen. Hon berättade vid 

intervjutillfället att de vid regelbundna tillfällen, som en del av samlingen, genomförde 

barnråd på sin avdelning där barnen kunde välja vart de skulle gå på utflykt samt vilka 

aktiviteter de skulle göra och om det skulle äta något speciellt. 
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Fredagar brukar jag ha barnråd för det mesta kör jag så där så att barnen också är delaktiga i 

processen och våra aktiviteter. Och då har de också mycket åsikter som ja men vi vill grilla eller vi 

vill ta med oss varm choklad... vi vill åka dit eller göra si och så… dansa... bygga... så de har ju... 

när man låter barnen reflektera så hittar de också själv men var är det som är roligt för mig. de tar 

ju den stunden och tänker... ja vad är det som är roligt för mig och vad är det som är tråkigt … vad 

vill jag göra? ... jag kör mycket intervjuer med barnen... för att veta hur de tycker. (Sara, förskolan 

Kristallen). 

 

Barnråden skulle kunna vara en del av det Hart kallar det fjärde steget på delaktighetstrappan 

och det första där barn deltar mer på egna villkor kallar Hart “tilldelad men informerad” (Hart 

1992, s. 8- 15). Det är troligtvis de vuxna som kommit fram till att just barnråd är ett forum 

för barns inflytande och delaktighet och förutsatt att barnråden uppfyller de fyra kriterier Hart 

satt upp för kategorin, barnen måste få syftet med deras deltagande, de vet vem som bestämt 

att de ska delta och varför, de har en meningsfull roll, de går frivilligt med på att delta efter att 

syftet med projektet förklarats. Vår tolkning är att om barnråden uppfyller Harts kriterier kan 

de vara ett första steg på vägen mot äkta delaktighet. En indikation som talar för detta är att 

förskolläraren håller intervjuer med barnen för att få reda på vad de vill. Dock finns det även 

här en trolig begränsning i vad barnen får välja.   I jämförelse med tidigare forskning om 

barnråd kommer till exempel Dolk i sin undersökning fram till att barnråden som hon 

observerade visserligen kunde ge barnen utökat inflytande och delaktighet men att de vid de 

allra flesta mötestillfällen slutade det med att de vuxna tog upp frågor som de tyckte var 

viktiga (Dolk 2013, s. 154). Det finns därmed en risk att barnråden inte ger möjlighet till ökad 

delaktighet för barnen. 

 

Dolk beskriver barns och vuxnas relation som asymmetrisk ur ett maktperspektiv. Hon 

poängterar att hon inte menar att barn bör ha lika stor bestämmanderätt som vuxna bland 

annat eftersom de vuxna på grund av sin större erfarenhet och kognitiva mognad har ett 

ansvar för barnet. Däremot anser hon att barnet måste få möjlighet att påverka maktrelationen 

genom att omförhandla den då det ger barnet större möjlighet till delaktighet (Dolk 2013, 

s.31- 33). I jämförelse med vår undersökning uppger tre av fyra förskollärare att de äldre 

barnen brukar få fler möjligheter till delaktighet. Vi tolkar det som att de vuxna upplever att 

de äldre barnen har mer erfarenhet och större kognitiv mognad än de yngre och att de därför 

får mer inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Pramling Samuelsson och 

Sheridan menar att de vuxna intar barnets perspektiv och barn får mer delaktighet om den 

vuxne tolkar barns meningsskapande i ett samspel där barnen får möjlighet att kommunicera 
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(Pramling Samuelsson & Sheridan 2003 s. 81). Detta borde innebära att vuxne skulle kunna 

tolka även de små barnens meningsskapande och kommunikation som inte behöver vara 

enbart verbal. Vår tolkning är att förskollärarna i vår undersökning anser att barnen måste 

kunna verbalisera sin vilja och sina önskningar för att få inflytande och i och med det 

delaktighet. 

 

5.3.4 Sammanfattning och slutsatser 

 

Vi har kommit fram att barn ges mer delaktighet och inflytande ju äldre de är vilket vi 

uppfattar som att förskollärarna anser att de är mer erfarna och därför får möjlighet till det. 

Då vi talade med förskollärarna var det tre av fyra som uppgav att de äldre barnen fick fler 

möjligheter till delaktighet. På en storbarnsavdelning hade barnråd införts som en del av 

samlingen, vilket kan tyda på att barnen fått större möjlighet till inflytande och delaktighet 

beroende på hur vuxenstyrt barnrådet är.  

 

5.3.5 Barns motstånd som möjlighet till delaktighet och inflytande 
 

Tre barn satt under tavlan och var tysta under hela samlingen. Pedagogen frågade bara en gång ett 

av de barnen om han ville sjunga på finska, vilket han inte ville. (observation av Lenas samling; 

Förskolan Diamanten). 

 

Vid observationstillfällena såg vi att flera barn som inte var delaktiga i samlingarna. De 

protesterade genom att lägga sig på golvet, satt tysta eller ville ha vuxnas uppmärksamhet 

genom att sitta i dennes knä eller gå runt till kompisar och leka med dem i stället för att vara 

aktiv i samlingen. Vi tolkar det som att barnen troligtvis gjorde motstånd mot samlingens 

innehåll eller form genom att inte vara delaktiga på de villkor de vuxna gett dem. Detta 

kopplar vi till det som Eriksson har kommit fram till. Förskollärarna i Erikssons studie 

menade att en möjlighet för barnen att få inflytande var att göra motstånd på olika sätt 

(Eriksson 2007, s. 56). 

 

Vid observationerna såg vi att protesten ofta möttes med att barnets beteende ignorerades 

men om det av den vuxne upplevdes för störande för att samlingen skulle kunna fortsätta 

eller om flera barn började protestera försökte de vuxna vid dessa tillfällen antingen få 

barnen att uppföra sig enligt samlingens normer och regler genom att visa fysiskt eller säga 

till verbalt hur barnen skulle uppföra sig. Vid en observation där barnen rörde sig väldigt 
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mycket avslutades samlingen med kommentaren att ”det här får bli sista sången för nu går 

det inte längre.” (observation av Idas samling, Förskolan Diamanten), vilket skulle kunna 

tolkas som att barnen fick inflytande så till vida att deras motstånd gjorde så att samlingen 

avslutades men inom ramen för samlingen fick de varken inflytande eller delaktighet, vilket 

de eventuellt skulle kunnat få om förskolläraren frågat dem om något de var intresserade av 

eller ville göra. Det vill säga om hon hade sett barnens protester som ett skapande av det 

Dolk kallar förhandlingsutrymme för att skapa delaktighet (Dolk 2013, s.225). 

 

5.3.6 Sammanfattning och slutsatser 

 

De vuxna har vissa regler som de vill att barnen beter sig efter. Barnen kan välja att bete sig 

efter reglerna eller göra motstånd. Om de gör motstånd kan de vuxna välja att ignorera men 

om motståndet upplevs som alltför störande av de vuxna kan de säga till barnet/ barnen. Om 

barnen, för i sådana fall måste det nog vara flera fortsätter att göra motstånd kan de få 

inflytande så till vida att samlingen avbryts i förtid. 

 

6 Slutsatser och slutdiskussion 
 

Vi avsåg i vår studie att undersöka förskollärares syfte med samlingen som en del av 

förskolans verksamhet och hur det påverkar barns möjlighet till delaktighet och inflytande. I 

samband med detta avsåg vi även att undersöka samlingen ur ett maktperspektiv och då i 

synnerhet med avseende på regler och normer. 

 

I föregående kapitel, resultat- och analysdelen, kom vi fram till att förskollärarnas syfte med 

samlingen handlar både att skapa en lärandesituation och att skapa vi-känsla och gemenskap i 

gruppen. Känslan av gemenskap i gruppen sågs av förskollärarna som en möjlighet för barnen 

att vara delaktiga. Samlingen styrs av vissa normer och regler, och dessa kan ändras beroende 

på samlingens innehåll och form. Reglerna och normerna har som syfte för förskolläraren att 

hålla kontroll i barngruppen samt lära barnen att uppföra sig. Barnen kan bryta mot reglerna 

genom att göra olika former av motstånd. Vid flera av våra observationer såg vi barn som på 

olika sätt gjorde motstånd vilket troligtvis påverkade barnens delaktighet enligt Arnérs 

definition. Barnen som gjorde motstånd skulle kunna få möjlighet till delaktighet och 

inflytande men det var förskollärarens tolkning av motståndet som var avgörande. De faktorer 
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som påverkar barnens delaktighet och inflytande är barnens ålder, de vuxnas inställning till 

eller tolkning av begreppen delaktighet och inflytande samt de vuxnas maktövertag i 

samlingssituationen. 

 

Vår huvudslutsats är att förskollärarnas syfte med samlingen begränsar barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande på grund av att den vuxna i samlingen har ett maktövertag och 

samlingen utförs med stark vuxenkontroll där det är viktigt att barnen kan anpassa sig till de 

normer och regler som de vuxna bestämmer. 

 

Anledningen till detta är för det första, att förskollärarnas syfte med samlingen inte har 

förändrats över tid. Vårt resultat, att förskollärarnas syfte med samlingen är att ge barnen ett 

tillfälle till lärande och för att skapa vi-känsla i gruppen, stämmer väl överens med de syften 

som Rubinstein Reich kom fram till i sin undersökning av förskolans samling i början av 90-

talet. Då vi endast undersöker förskollärarnas syfte med samlingen och inte hur barn lär sig 

bäst kan vi inte säga hur de vuxenstyrda samlingar vi observerat förhåller sig till barns lärande 

och hur det i sin tur förhåller sig till barns delaktighet och inflytande.  

 

För det andra har vi kommit fram till att vuxna har ett maktövertag i samlingen. De har detta 

på grund av att de är äldre och har mer erfarenhet och kunskap. Detta medför att det är de 

vuxna som är styrande i samlingen och bestämmer vilka regler och normer som gäller. 

Förskollärarna i vår studie menade att reglerna främst handlade om att ge en inramning för att 

kunna skapa vi-känsla. Barn kan påverka maktövertaget och få mera inflytande i samlingen 

genom att göra motstånd på olika sätt, om de får det inom ramen för samlingen beror på 

läraren. Vid ett tillfälle såg vi barnen protestera på ett sådant sätt att förskolläraren avbröt 

samlingen i förtid. Vilket innebar att barnen fick inflytande på samlingen men däremot inte 

delaktighet såsom Arnér definierar begreppet (Arnér 2006, s. 26). Pramling Samuelsson 

påpekar att en möjlighet för barn att få inflytande och delaktighet är att den vuxne intar barns 

perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s.81). Vid våra observationer såg vi 

endast vid ett tillfälle att förskolläraren intog barns perspektiv och började tala om det som 

barnen var intresserade trots att hon egentligen tänkt tala om någonting annat. 

 

En förskollärare berättade vid intervjutillfället att hon brukade hålla i barnråd i samlingen och 

i och med detta även genomföra barnintervjuer. Detta menar vi kan vara en indikation på att 

barnen på just den här förskoleavdelningen har mer delaktighet och inflytande och att 
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förskolläraren intar barns perspektiv snarare än barnperspektiv men vi kan egentligen inte 

vara säkra på det eftersom vi inte observerat hur barnråden och barn intervjuerna gått till. I 

Dolks studie av barns delaktighet och inflytande förekom också barnråd och enligt henne fick 

barnen inflytande och delaktighet ibland men ofta var det de vuxna som bestämdes vad som 

skulle diskuteras på barnråden (Dolk 2013, s. 154).  

 

För det tredje märkte vi att förskollärares inställning till barns delaktighet och inflytande 

påverkade barnens möjligheter till detsamma. Både under observationerna och under 

intervjuerna lade vi märke till att delaktighet oftast definierades av förskollärarna genom att 

barnen fick välja mellan av förskolläraren utvalda alternativ. Detta sätt att uppfatta 

delaktighet, kallas tokenism, och enligt Hart är det ett väldigt vanligt sätt att tolka barns 

delaktighet i västvärlden eftersom det från myndigheter och andra viktiga institutioner i 

västerländska samhällen kommer direktiv om att barn ska få delaktighet och inflytande (Hart 

1992, s.8-14) Förskollärarna kan därmed uppleva krav från Skolverket att införa delaktighet 

och inflytande för barn och i det uppfatta att det mest handlar om val utifrån av dem givna 

alternativ. 

 

Innan vi genomförde vår undersökning trodde vi att vi eventuellt skulle få ett annorlunda 

resultat där barn fått fler möjligheter till delaktigheter och inflytande i samlingen men vårt 

resultat visar att samlingens form och innehåll i de förskolor vi undersökt är väldigt likt de 

samlingar som Rubinstein Reich observerade i början av 90-talet. Även då det gäller 

förskollärarnas syn på vad barns inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet innebär 

skiljer sig inte resultatet i vår studie nämnvärt från den tidigare forskning som finns om barns 

inflytande och delaktighet i förskolan och i samlingen. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att studera barns inflytande och delaktighet i samlingen utifrån 

barnens eget perspektiv. Vi skulle troligtvis använda samma undersökningsmetoder, 

observationer och intervjuer med barnen. En sådan studie bör troligtvis pågå under en längre 

period för att vi ska kunna skapa en tillräckligt förtroendefull relation med barnen. 
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7.1 Otryckta källor 

 

Observation av Sara på förskolan Kristallen 2016-10-17. 

 

Observation av Eva på förskolan Kristallen 2016-10-18. 

 

Observation av Lena på förskolan Diamanten 2016-10-19.  

 

Observation av Ida på förskolan Diamanten 2016- 10- 21.  

 

Intervju med Sara på förskolan Kristallen 2016-10- 24. 

 

Intervju med Eva på förskolan Kristallen 2016-10- 25.  

 

Intervju med Ida på förskolan Diamanten 2016-10-26. 

 

Intervju med Lena på förskolan Diamanten 2016-10-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

7.2 Bilagor  
 

7.2.1 Bliga 1- Observationsschema  

 

Observation datum… Vem… 

 

Åldersgrupp… Könsfördelning… 

 

Samlingens längd… 

 

 

1. Finns det något tydligt mål med samlingen?  

 

2. Vilka barn är delaktiga i samlingen? Vad gör de för att få uppmärksamhet och 

möjlighet att delta? 

 

 

3. Försöker pedagogerna att aktivt skapa delaktighet? På vilket sätt? 

 

 

4. Vilket innehåll har samlingen?  

 

 

5. Vilka material använder pedagogen i samlingen? 

 

 

6. Finns det krav på att barn ska behärska sig till exempel genom att sitta stilla?  

 

7. Stöttar pedagogen barn som har svårt att sitta still och på vilket sätt? Stöttar hen 

barnets språk?  

 

8. Finns det regler? I sådana fall vilka?  

 

9. Är barnen intresserade av samlingens innehåll? 

 

10. Sociala samspelet.  

 

11. Hur bemöts barn som inte ville vara med i samlingen? Blir de tvingade att vara med i 

samlingen ändå fast de inte vill?  

 

12. Får barnen tala till punkt för pedagogen under samlingen?   

13. Deltar flera pedagoger i samlingen?  
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14. Övriga anteckningar 
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7.2.2 Bilaga 2- Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur många barn finns på avdelningen?  

3. Vilken ålder är det på barnen? 

4. Vad anser du är syftet med samlingen? 

 

5. Utgår du från läroplanens mål när du har samling med barn på vilket sätt ge exempel.   

 

6. Vad vill du att barnen ska lära sig under samlingen? 

 

7. Har du olika syfte och hur planerar du samlingen efter det? 

 

8. Vad är det för förmågor som barnen förväntans utveckla? 

 

9. Har ni samling varje dag? Om inte, vad beror det på? 

 

10. Vad är din roll som pedagog i samlingen? 

 

11. Finns det något likheter/ olikheter med samlingen i olika åldersgrupper? Ge exempel 

 

12. Hur lång borde samlingen vara och hur ofta i veckan ska man ha samling.? Varför xx 

minuter gett t.ex.  

 

13. Har barnen bestämda platser i samlingen? Varför, varför inte. 

 

14. Finns det några normer och regler att följa under samlingen?  

 

15. Finns det något dilemma med samlingen i så fall vilka, ge exempel 

 

16. Hur gör du med ett barn som inte vill vara med på samlingen? 

 

17. Hur möter du barns olika behov i samlingssituationen? 
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18. Hur lägger du upp en samling där alla barn känner sig delaktiga? 

 

19. Vilka möjligheter har barnen till inflytande då det gäller samlingens innehåll? 

 

20.  Ville du säga något mer som vi inte har frågat.  
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7.2.3 Bilaga 3- Samtyckesbrev till förskollärare 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Södertörns högskola. Det är vår sista 

termin och vi håller på att skriva vårt examensarbete. Under vecka 42-45 kommer vi att samla 

material till vår undersökning som kommer att handla om samlingen, dess aktiviteter samt 

samspelet mellan pedagog och barn. Vi kommer därför att observera några samlingar du 

håller samt intervjua dig om din syn på förskolans samling.   

 

Som student har vi tystnadsplikt och det innebär att är du kommer att vara anonym i vår 

uppsats och inga förutom vi författare har tillgång till dina personliga uppgifter. Det 

insamlade materialet från observationerna och intervjun ska endast användas i studiesyfte och 

ingenting annat. Det är du själv som bestämmer om du vill medverka i vår undersökning. 

Kontakta gärna oss om du har frågor. 

Tack för medverkan 

 

Rita Nabi  

Mejladress: xxxxx 

Telefonnummer: xxxxx 

 

Lisa Penhoff 

Mejladress: xxxxx 

Telefonnummer: xxxxx 
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7.2.4 Bilaga 4- Samtyckesbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Södertörns högskola. Det är vår sista 

termin och vi håller på att skriva vårt examensarbete. Under vecka 42-45 kommer vi att samla 

material till vår undersökning som kommer att handla om samlingen, dess aktiviteter samt 

samspelet mellan pedagog och barn. Vårt syfte med uppsatsen är studera vilka aktiviteter som 

förekommer under samlingen samt samspelet mellan pedagog och barn. Vi kommer därför att 

observera samlingssituationen på ert barns förskola. Vårt fokus kommer främst att vara att 

observera pedagogen i samlingssituationen men även de barn som deltar i samlingen. 

 

Som studenter har vi tystnadsplikt och det innebär att är alla deltagare kommer att vara 

anonyma i vår uppsats och inga förutom vi författare har tillgång till personliga uppgifter. Det 

insamlade materialet från observationerna ska endast användas i studiesyfte och ingenting 

annat. Materialet, våra anteckningar, kommer efter vår analys förstöras och inte används till 

något mer. Deltagande är frivilligt och om du inte vill att vi observerar just ditt barn ser vi 

gärna att du meddelar ditt barns pedagog senast fredagen den 14 oktober 2016. 

 

Kontakta gärna oss om du har frågor. 

Tack för ditt barns medverkan. 

 

Rita Nabi  

Mejladress: xxxxx 

Telefonnummer: xxxxx 

 

Lisa Penhoff  

Mejladress: xxxxx 

Telefonnummer: xxxxx 

 

 

 


