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Abstract 

Circle time is a worldwide spread phenomenon which simply refers to the activity where 

children in kindergarten and primary school gather in a circle to communicate or play with 

one and another. The entire concept can be originated to the german pedagogue Friedrich 

Fröbels (1782-1852) who invented the first kindergarten. Fröbels described the circle time as 

an important time of children's days as the element strengthens and develops community and 

confidence among the children.  

In this study I will analyze and discuss different pedagogue’s ideas and thoughts on the 

concept of circle time and I will highlight children's participation and influence in the circle 

time. I want to investigate the mindset of the preschoolers and their experiences of how they 

make the children involved, and teach them to be involved as an important part of the 

children's lives. Considering those children’s influence and participation according to Lpfö98 

is a prerequisite for the children to be able to influence their situation at preschool.  

In order to investigate the purpose of the collection and the factors that may affect the 

children's opportunities for participation and influence, I have used the qualitative 

methodology which is the most important and useful material for answering questions that 

this investigation is about. The purpose behind my choice of qualitative method is the center 

for interviewing preschool teachers at the preschools. I have booked 2-3 preschools for this 

study and I have written down some supplementary questions as a means of reaching the 

purpose of the study. I have recorded the interview while noting some important points to 

help the conversation to roll forward. 

The result shows that circle time is a process of learning, where the values lay in the sense of 

community, interface and group feeling. The results of my empirical material indicate that 

circle time creates more and wider opportunities for the children to learn participation and 

influence among preschoolers. The pedagogues’ participation in this study, all came to the 

same conclusion that the learning process of participation and influence take place when the 

children are gathered around each other, as they are during circle time. According to them, the 



 

 

activity is the time and place where the children automatically, due to being surrounded by 

each other, get to learn affinity and community to a group.    
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1.   Inledning 

I dagens förskolor har fenomenet samling blivit en allmän tradition bland barn samt 

pedagoger. Det har varit en av de centrala rutinerna sedan verksamheter för omsorg riktat till 

de yngre barnen infördes i Sverige. Trots att samlingen endast utgör en bråkdel av den dagliga 

processen på förskolan, anser förskollärarna att den skapar en samhörighet i barngruppen 

vilken ger en möjlighet för främjandet av barns lärande (Granberg 1999, s. 67). Samlingen har 

länge setts som ett självklart moment inom förskolans dagliga verksamhet och har en lång och 

stark tradition bakom sig. Trots detta finns begreppet samling varken med i förskolans 

läroplan Lpfö 98, utbildningsdepartementet (2006) eller den kommande reviderade läroplanen 

för förskolan. 

Samling är en traditionell aktivitet och ska precis som andra aktiviteter syfta på en utveckling 

i genomtänkta områden som förskolans styrdokument anser att förskollärarna ska sträva efter. 

Samlingen bör planeras i förväg, då målet är att utveckla samt stimulera barnens lust och 

intressen i olika områden som förskolans läroplan betonar som viktiga samt ett måste för 

barnen att erövra (Lpfö 98, rev.16, s. 12). 

l förskolans läroplan 98 står det bland annat att förskolans uppdrag är att lägga grunden till 

allt lärande, och att barn på förskolan ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet där omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö 98, rev.16, s. 8). Det står däremot inget om 

formerna för hur den aktiviteten ska se ut, utan det är upp till varje arbetslag att utforma den. 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2016, s. 30) ska den pedagogiska verksamheten i 

förskolan främja barns lärande, och för förskollärarna handlar det om ett sätt att koppla ihop 

samhällets mål med barns vilja och lust till att lära. 

Denna uppsats ska belysa barns delaktighet och inflytande i samlingen. Delaktighet hör nära 

samman med inflytande som belyses av förskolans läroplan 98, som ett krav för barnen att 

lära sig. I min studie kommer jag att undersöka barns inflytande och delaktighet i samlingen 

genom att synliggöra förskollärarnas tankar och arbetssätt inför dessa stunder. Jag vill 

undersöka förskollärarnas tankesätt och deras erfarenheter om hur de gör barnen delaktiga i  
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en gemenskap, hur de tillåter barnen påverka vardagen på förskolan samt utveckla förståelse 

och inlärning kring begreppen delaktighet och inflytande. Med hänsyn till att barns inflytande 

och delaktighet enligt Lpfö98 är en förutsättning för att barnen ska kunna påverka sin 

situation på förskolan.  

 

1.2    Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur samlingen uppfattas som ett 

lärandemoment för att utveckla barns delaktighet och inflytande.  

 

Frågeställningar:  

➢ Hur kan samlingen bidra till att barn lär sig delaktighet och inflytande? 

➢ Hur möjliggör förskollärarna att barn lär sig delaktighet och inflytande under 

samlingen? 
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2.    Bakgrund   

I detta avsnitt presenterar jag kort innebörden av samling, begreppen delaktighet och 

inflytande samt Lpfö 98 på barns inflytande och delaktighet. 

 

2.1  Samling - en definition 

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

Lärarhögskolan i Malmö, anser att samlingen har en lång tradition bakom sig i förskolans 

historia, och att den personen med störst inflytande på fenomenet är pedagogen Fröbel, 

Friedrich (1782- 1852). Fröbel utformade en förskola vid namn kindergarten (barnträdgården) 

där ett viktigt moment var samlingen. Han ville att barnen genom lek skulle lära sig nya saker, 

där grunden till lärandeprocessen skulle baseras på att pedagogerna samt barnen skulle möta 

varandra på det mest rättvisa sättet i sina relationer till varandra (Rubinstein Reich, 1996, s. 

8).  

Pedagogen Maria Moberg (1877 – 1949) öppnade tillsammans med sin syster Ellen Moberg 

(1874 - 1955) den första barnträdgården i Sverige år 1899, i sitt eget hem i Norrköping. 

Nästan 50 år senare, bidrog hon till den första svenska publikationen av metodikläroboken, 

som idag används i förskollärarutbildningen.  

I boken har Maria Moberg skrivit ett kapitel med titeln ”Samlingsstunden”, i vilket hon 

skriver att samlingen är en helig och högtidlig stund, där man känner tillhörighet och 

gemenskap med en grupp. Man får öva sig i stillhet, koncentration, lyhördhet samt att lära sig 

lyssna på varandra. Man får berätta för alla deltagare i samlingen om sina tankar och 

funderingar samt få andra begrepp uppklarade. Några allmänna regler enligt henne är att vara 
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på sin plats, att man strävar efter en homogen åldersgrupp, att låta alla komma till tals, att 

ledarinnan/ledaren ska använda rätt tonläge för att fånga och samtidigt bibehålla barnens 

intresse samt att stimulera barnen till att själva tala, berätta eller svara på frågor en i taget, inte 

alla på en gång (Moberg 1945, s.83- 84). Maria Mobergs betonar samlingsstunden som en 

möjlighet för barnen att bli delaktiga i samtalet samtidigt som ledarens ansvar är att skapa 

möjligheter och underlätta för barns delaktighet i samlingen. 

 

2.2. Delaktighet och inflytande- en definition 

Begreppet delaktighet och inflytande är gåtlik och kan ha olika betydelser i olika 

sammanhang. Arnér & Tellgren anser att delaktighet betyder att vara med i och ha möjlighet 

att påverka något som redan är bestämt, medan inflytande betyder att barnen har en reell 

möjlighet att påverka sin situation (Arnér & Tellgren 2006, s. 15). Johannesen och Sandvik 

säger att begreppet delaktighet och inflytande betyder att alla är en del av en gemenskap som 

bygger på respekt för varandras åsikter, samspel, att man lyssnar på varandra och att 

möjligheten till, att kunna uttryck sig med sin närvaro för att påverka de situationer man 

befinner sig i, finns för alla (Johannesen och Sandvik 2012, s. 31). 

 

Arnér anser att delaktighet innebär att vara med i och ha möjlighet att påverka något som 

redan är bestämt, samt att inflytande handlar om de möjligheter som barnen ges att kunna 

påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt. Det medför att förskollärarna på lång sikt kan  

 

utveckla sin planering av innehållet i förskolan, med betoning på barnens erfarenheter, idéer 

och initiativ. Detta samtidigt som de ska vara beredda på att ändra samt utveckla sin planering 
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utifrån barnens olika perspektiv i olika sammanhang. När det gäller barns möjligheter till 

inflytande menar Arnér att det å ena sidan handlar om lärares förhållningssätt när det kommer 

till att ge barnen utrymme medan det å andra sidan handlar om barnens initiativ till att 

utveckla och utforma sina egna redskap för att skapa detta inflytande (Arnér 2009, s. 14- 22). 

 

2.3  Lpfö 98 syn på barns inflytande och delaktighet 

I förskolans läroplan 98 menar man att barn ska få möjligheten att kommunicera, överföra 

budskap samt skapa upplevelser, erfarenheter, idéer och resonemang genom samspel med 

andra, konkreta material, bild och estetiska uttrycksformer. Pedagoger ska förbereda barnen 

för att vara delaktiga och ta ansvar för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle (Lpfö 98, rev.16, s. 11, 12).  

Det står även skrivet i förskolans läroplan 98 att begreppet barns inflytande innebär att varje 

barn ska uttrycka sina tankar och åsikter samt få möjlighet att påverka och bestämma över 

innehållet för att kunna ändra sin situation. Förskollärarnas ansvar är att alla barn ska få ett 

reellt inflytande på arbetssättet samt verksamhetens innehåll. Pedagogers ansvar är att verka 

för att det enskilda barnet skall ta ansvar samt utöva inflytande på förskolan, men även att 

varje barns uppfattningar samt åsikter respekteras och att barnen förbereds inför delaktighet, 

ansvar samt rättigheter och skyldigheter som gäller för ett demokratiskt samhälle. Målet med 

barns inflytande är att varje barn ska utveckla sin förmåga att förstå och handla efter 

demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbeten samt beslutsfattanden 

(Lpfö 98, rev.16, s.12).  

 

Barns inflytande och delaktighet innebär enligt förskolans läroplan 98 att barnen har 

rättigheter och skyldigheter gentemot att ta ansvar för att uttrycka sina åsikter, men även att 

de ska ha möjligheten att påverka sin situation. Barn ska få möjligheten att kommunicera, 
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överföra budskapet och skapa upplevelser, erfarenheter, idéer och resonemang genom 

samspel med andra. Det enskilda barnet ska ta ansvar och utöva inflytanden på förskolan, 

varje barns uppfattningar och åsikter ska respekteras samt att barnen ska förberedas inför 

delaktighet i olika situationer (Lpfö 98, rev.16, s. 11- 12).  
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3.    Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenterar jag tidigare forskning, där jag inkluderar forskning av Rubinstein 

Reich, Lena (1996) ’’samling i förskolan och dess möjlighet för barnens inlärning av 

delaktighet och inflytande’’, Zachari, Gunilla & Modigh Fredrik (2002). ”Om samtal för 

demokrati i skolan”. Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (1999) om ’’lärandets 

grogrund’’, Olofsson, Britta (2010) om ’’meningsfull samling i förskolan’’, Johannesen, 

Ninna & Sandvik, Ninni (2012) forskning om ’’små barns delaktighet och inflytande’’, några 

perspektiv och Johansson, Eva (2005) ’’om möten om lärande’’ samt Åberg Anna & Lenz 

Taguchi Hillevi (2012) forskning om ’’etik och demokrati i pedagogiskt arbete’’.  

 

3.1  Samlingen och dess betydelse i förskolan 

Rubinstein Reichs forskning har visat att samlingen kan ses som ett möte och en estrad för 

socialt samspel, där man tolkar samt förutspår varandras handlingar och beteenden samtidigt 

som man anpassar sig i gruppens stämning (Rubinstein Reich 1996, s. 56). Hon har i sin 

studie belyst syftet med samlingar i förskolor som en daglig återkommande rutin eller 

ceremoni som ger deltagarna en känsla av identitet och gemenskap. Samlingen som rutin 

syftar på att inordna det individuella barnet i kollektivet, att anpassa barnet till samhället och 

att träna barnet att ingå i en grupp på ett sätt som förväntas av dem i skolor. Samlingen syftar 

på att ge barnen trygghet, kontinuitet, struktur, att träna barnen i det sociala samspelet och 

hjälpa de att bli självreglerande deltagare i en social interaktion vars främsta syfte är att ge 

barnen möjlighet att visa upp sig inför andra (Rubinstein Reich 1996, s. 51- 56).  

 

Vidare skriver hon att samlingen är ett viktigt inslag som stärker och utvecklar en 
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gemenskapskänsla och ger barnen möjlighet att få prata om vad som rör sig i deras 

tankevärld. Denna stund är särskilt viktigt för de blyga barnen som ska lära sig att yttra sig 

högt i en grupp (Rubinstein Reich 1996, s. 29- 36). Samlingen är enligt henne ett 

lärandemoment och en lektion som syftar på att influera någon form av kognitiv inlärning 

(Rubinstein Reich 1996, s.70). Genom att lära sig att lyssna, ta till sig kunskap samt 

information från andra, prata i grupp och bidra till informationsutbytet så tränar sig barnen i 

ett demokratiskt förhållningssätt menar författarna Zackari & Modigh (2002, s. 27– 29).   

 

Olofsson resonerar i likartade banor och menar att samlingen är ett tillfälle för barn att lära sig 

lyssna, vänta på sin tur och visa respekt. Barnen lär sig anpassa sig i grupp, lär sig det sociala 

samspelet samt tränar på att prata inför en grupp (Olofsson 2010, s. 48) Olofsson betonar 

dessutom vikten av pedagogernas arbete. Hon menar att de bör planera samlingens innehåll i 

förväg så att alla barn undermedvetet kan finna sin redan inbyggda roll samt de skyldigheter 

och rättigheter som dem har i gemenskapen, för att sedan skapa trygghet och även få 

bekräftelse av den vuxne. Dock ska det finnas rum för protester och förändringar i denna 

planering, förskollärarna ska låta barnen styra samlingens innehåll genom att vara med och 

planera samlingen då de har rätt till inflytande.  

 

3.2 Barns delaktighet och inflytande  

Johannesen & Sandvik anser att när man pratar om rätten till delaktighet och inflytande, 

betyder det inte att man som förskollärare avsäger sitt ansvar, utan det betyder att alla är en 

del av en gemenskap som bygger på respekt och inkludering, oavsett vilka åsikter och 

uppfattningar man har. Det handlar om hur människor samspelar, lyssnar och respekterar 

varandra i en gemenskap (Johannesen & Sandvik 2012, s. 31). Detta bygger på att precis som 
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tidigare nämnt i Olofssons forskning, att den vuxne vågar släppa kontrollen under 

gemensamma aktiviteter. Vuxna ska våga stå tillsammans med barnen i processer där 

resultatet inte är förutbestämt. Delaktighet handlar om kollektiv och gemenskapen där alla har 

en röst och rätten till att bli sedda och hörda. Barns rätt till delaktighet och inflytande kräver 

mycket av de vuxna, det handlar om att våga sätta sig själva på spel och möta vardagen med 

öppna ögon (Johannesen & Sandvik 2012, s. 42). Det är viktigt att förskollärarna ger utrymme 

för barnens koncentration, känslor och avsikt att bidra till att forma deras liv på förskolan 

(Johannesen & Sandvik 2012, s. 72). 

 Åberg & Lenz Taguchi anser att barnens delaktighet inte handlar om att pedagoger lämna 

ansvar till barnen där de får göra som de vill, utan det handlar om att bjuda in dem till att vara 

delaktiga i att bestämma tillsammans med de vuxna. I en demokratisk förskola innebär 

delaktighet att pedagoger lyssnar till och respekterar barnen samtidigt som de får lyssna till 

varandra. Hur delaktiga barnen blir beror av hur delaktiga pedagogerna låter dem vara (Åberg 

& Lenz Taguchi 2012, s. 64- 70). 

 Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver i sin bok att barns delaktighet och inflytande är 

likt en aktiv kommunikation mellan barn och barn samt vuxna och barn, där alla deltar i 

beslutsfattandet. Samlingen är en bra aktivitet då det finns möjligheter för barn att delta i olika 

situationer där beslut kan fattas, de kan utifrån sina egna tycken komma med förslag på lekar 

och material de vill använda under stunden. När barnens tankar och åsikter väl respekteras av 

alla andra, så är dem delaktiga och redo att ta ansvar (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, 

s. 38).    

Johansson anser att barnen bör komma i tal för att i sin tur bli delaktiga i gemenskapen. 

Därför bör pedagoger under samlingens gång, kontinuerligt ställa frågor till barnen om deras 

tankar och åsikter under samlings gång för att därmed underlätta och ge barnen möjligheter 

till delaktighet och inflytande. En annan teori till hur barn blir delaktiga är att pedagogerna 
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ska vara lyhörda för det som väcker barnens intresse, detta genom att lyssna till det som 

barnen har att säga. Det är viktigt att ge barnen den tid som de behöver för att uttrycka sig 

verbalt, men även att barnen genom detta känner att det de uttrycker är av betydelse 

(Johansson 2005, s. 100- 103). 

Författarna Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s. 112- 113) förespråkar att en social 

närhet möjliggör lärande då interaktion mellan barn ger upphov till utbyten av tankar och 

erfarenheter. 
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4.  Teori analysverktyg 

Jag använder mig av den sociokulturella teorin, som det centrala teori analysverktyget i min 

studie för att undersöka hur samlingen kan bidra till barns lära av delaktighet och inflytande 

samt hur de tillför dessa i praktiken. I min studie använder jag det didaktiska perspektivet som 

en förutsättning för att förstå förskollärarnas arbetssätt samt hur de använder samlingen till att 

möjliggöra och underlätta barns lärande av delaktighet och inflytande.  

 

4.1  Sociokulturellt perspektiv  

I detta avsnitt presenterar jag Strandberg, Leif (2006) , Säljö Roger (2014) samt Carlgren, 

Ingrid (1999), beskrivningar av det sociokulturella perspektivet, det vill säga hur barnet lär sig 

i samspel och samtal med andra. Strandberg använder sig av Vygotskijs (1896- 1934) 

proximala utvecklingszons teori som anser att det enskilda barnet utvecklar sin förmåga 

genom att lösa problem med hjälp av pedagogers vägledning eller i samarbete med en 

påhittad kompis (Strandberg 2006, s. 54).  

 

Vygotkij betonar att barnet i början får använda kompetens från den vuxne och på så sätt 

känner barnet att det kan, fast att det ännu inte själv äger kompetensen. Vygotskij talar om 

den proximala utvecklingszonen som avståndet mellan det som människan själv kan och det 

som människan kommer att lära i samarbete med någon mer kompetent individ (Strandberg 

2006, s.119- 123). Kommunikation och språkanvändning är länken mellan barnet och 

omgivningen i det perspektivet. Därför är det viktigt att kommunicera mycket med barnen om 

vad som sker i förskolan, då både barn och pedagoger blir delaktiga i hur händelser kan 

förklaras (Säljö, 2014, s. 36- 37). 
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Roger Säljö menar att utgångspunkten för Vygotskijs syn på det sociokulturella perspektivet 

är att barn utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter i samspel och samarbete med 

andra. Han betonar att det är i kommunikation och samspel mellan människor som lärandet 

sker. Han påstår att man i det sociokulturella perspektivet fokuserar på samspelet mellan 

kollektivet och individer (Säljö 2014, s. 18). Vidare skriver han att samspel och 

kommunikation är grundläggande förutsättningar för barns delaktighet, och att vara aktiv 

tillsammans med andra är grundläggande för lärande och utveckling. Med andra ord anser han 

att delaktighet är mer än att ha inflytande eftersom delaktighet även innebär barns rättighet att 

undersöka, experimentera, utveckla och omforma. Strandberg anser att för varje gång som 

barnen lär sig något är det vid de tillfällena som de känner sig involverade i de aktiviteter som 

sker (Strandberg 2006, s. 66). Delaktighet är rätten till att vara med i aktiviteter innan 

individen själv utvecklat sin fullständiga kompetens. Därför är det en central uppgift för 

förskolan att göra barnen delaktiga i aktiviteter (Strandberg 2006, s. 67).  

 

Carlgren skriver att barn är sociala aktörer och att det är i gemensamma situationer där de 

interagerar med andra som lärande sker. I sociokulturella perspektiv är barnen delaktiga i den 

pedagogiska verksamheten och barnen får möjlighet att vara aktiva deltagare i en social 

gemenskap. I samspel tar barn till sig sätt att tänka, tala och utföra fysiska handlingar som de 

blir delaktiga i. I ett sociokulturellt perspektiv är det samspelet mellan kollektiv och individ 

som är i fokus (Carlgren, 1999, s. 60).  

 

4.2. Didaktisk teori 

Didaktik handlar enligt Skolverket om analysen och förståelsen av faktorerna ”vad, hur och 

varför”. Ordet ”didaktik” har ett grekiskt ursprung där det betyder ”undervisa”, och det är 
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enligt Skolverket ett relativt nytt forskningsfält i Sverige som behandlar undervisningens 

inlärningsteorier samt praktiska överväganden. Teorierna är redskap för reflektion över kritisk 

granskning av undervisning/ lärande och hjälper lärarna att strukturera samt tolka 

undervisning och skolverksamhet. Teorierna har alltså en handledande funktion. Praktik 

beskrivs oftast som ”handlandet” det vill säga ”görandet”. Östmans beskrivning av den 

didaktiska teorin är att lärandeprocessen utgår från ett antal centrala didaktiska val som 

kommer att påverka barnens lärande. Dessa val kan bland annat handla om innehåll, 

organisering och undervisningsmetoder (Östman 2000, s. 66- 76). Ett förenklat sätt att 

beskriva didaktiska grundfrågor är att använda den didaktiska triangeln. Uljens skriver att den 

didaktiska triangeln är ”ämnesdidaktikens fundament” (Uljens 1997, s. 167). 

                                                         

                                                           Didaktiska triangeln  

                                                                  Innehåll 

 

                                         

                                                

                                                        Syfte                                 Metod   

 

Figur 1. Den didaktiska triangeln (2016). Källa: http//www.skolverket.se/ skolutveckling/ 

didaktik.  

Jag använder den didaktiska triangeln som en förutsättning för att på ett förenklat sätt 

beskriva didaktiska grundfrågor. Den första didaktiska grundfrågan som är kopplad till 

lärande handlar om samlingens innehåll. Den andra grundfrågan handlar om lärandets  
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målsättningar och sättet som förskollärarna kan stimulera barnens intresse till att bli delaktiga 

i samlingen. Den tredje grundfrågan handlar om sättet som förskollärare förmedlar kunskaper.          
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5.   Metod 

5.1     Metodval  

För att undersöka syftet med samlingen och de faktorer som kan påverka barnens möjligheter 

till delaktighet och inflytande har jag använt den kvalitativa metodansatsen som enligt Patel & 

Davidson är det främsta och mest användbara materialet för att besvara frågor som 

undersökningen går ut på (Patel & Davidson 2003, s. 11).  

 

Syftet bakom mitt val av den kvalitativa metoden som centrum är att kunna intervjua 

förskollärare på utvalda förskolor. Jag bokar in tre förskolor för studien och har i förväg 

skrivit ner relevanta frågor för min studie som ett hjälpmedel inför intervjuerna. Jag spelar in 

intervjuerna samtidigt som jag noterar viktiga punkter som hjälp för att få samtalet att rulla 

framåt. För att nå bästa möjliga resultat av mina intervjuer använder jag alldagliga ord, 

ledande frågor och undvek samtidigt långa frågor som enligt Patel och Davidson är 

nödvändiga faktorer för att få användbara intervjuer till min studie (Patel & Davidson 2003, 

s.78).  

 

 

5.2  Kvalitativ intervju 

Jag har använt mig av modellen för kvalitativ intervju för att undersöka och få svar på mina 

frågeställningar med hjälp av fyra deltagande förskollärare, för att komma åt deras tankar 

kring samling och deras erfarenheter i detta undersökningsområde. Inför intervjuerna har jag 

förberett mig med genomtänkta frågor som jag har antecknat som hjälpmedel för att komma 

fram till svaret på mina frågeställningar. Jag har använt mig av min mobil och surfplatta för 

att spela in intervjuerna och efteråt transkribera dem. Medan jag transkriberar intervjuerna 
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lyssnar jag återigen på ljudinspelningen för att vara säker på att jag inte har missat någonting.  

 

Genom att transkribera får man möjligheten att spola inspelningen fram och tillbaka för att 

skriva ned exakt vad förskollärarna har sagt. Ahrne och Svensson skriver att om man har 

lagrat den transkriberade texten på datafiler kan ett sådant program underlätta både 

sorteringen av materialet samt överblicken av det (Ahrne & Svensson 2011, s. 25). Att sedan 

lagra materialen i olika filer på datorn har hjälpt mig att lättare hitta rätt dokument vid 

analysen och diskussionen. 

 

Enligt Patel & Davidson kan kvalitativa intervjuer generera information av olika karaktärer. 

De kan till exempel leda till nyanserade beskrivningar av allmänna och vardagliga företeelser 

i den intervjuades livsvärld (Patel & Davidson 2003, s. 83). Enligt Patel & Davidson är syftet 

med en kvalitativ intervju att upptäcka samt identifiera egenskaper och beskaffenhet hos 

någon (Patel & Davidson 2003, s. 82). Med det menar författarna att den kvalitativa intervjun 

är en möjlighet för intervjuaren att införskaffa information av olika slag som leder 

intervjuaren till att upptäcka och identifiera intervjupersonernas allmänna och vardagliga 

fenomen som de har levt i. 

 

5.3  Presentation av undersökningsgrupp 

Min undersökningsgrupp består av fyra förskollärare som jobbar i tre olika förskolor. I min 

studie har jag valt att intervjua förskollärarna en och en under olika tillfällen som passade 

dem. De alias som jag använder för de förskolor jag har genomfört intervjun på är Solen, 

Havet och Kristallen.   
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5.3.1.   Solen  

Förskolan Solen är en kommunal förskola indelad i fyra avdelningar med totalt 67 barn. 

Förskolan har två avdelningar för stora barn mellan 3,5- 6 år och två avdelningar för små barn 

mellan 1- 3,5. Jag har genomfört två av mina intervjuer på förskolan Solen, en på små barns 

avdelningen som heter Tulpan och en på stor barns avdelningen som heter Månen. På små 

barns avdelningen jobbar förskolläraren Frida med två barnskötare med 15 barn.  På stora 

barns avdelningen jobbar förskolläraren Malin med tre barnskötare och de har 19 barn.  

 

5.3.2.  Havet 

Förskolan Havet är en kommunal förskola som består av fem avdelningar med 85 barn.  

Varav två av deras avdelningar har barn i åldersgruppen 4- 6 år, en annan avdelning är till för 

barn mellan 2,5- 4 och de två sista avdelningar för barn mellan 1- 2,5 år. I förskolan havet har 

jag intervjuat en förskollärare vid namn Sara som arbetar på storbarns avdelningen 

Regnbågen. Sara jobbar tillsammans med en förskollärare till och två barnskötare.  

 

5.3.3. Kristallen  

Förskolan Kristallen är en kommunal förskola med tre avdelningar på totalt 50 barn. En 

avdelning för småbarn i åldern 1- 2,5, en avdelning för barn i åldern 2,5 – 4 och en avdelning 

för stora barn i åldern 4- 6. Jag har intervjuat förskolläraren Eva som jobbar på små barns 

avdelningen Universum. Hon jobbar tillsammans med två barnskötare och hennes avdelning 

har totalt 15 barn. 
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5.4  Genomförande 

I början av kursen, då jag beslöt mig för att skriva om fenomenet samling inledde jag 

samtidigt planeringen av upplägget för mina intervjuer. Jag började kontakta förskolor i min 

närhet och jag kom i kontakt med ett par förskollärare som var intresserade av att bli 

intervjuade. Därefter besökte jag förskolorna och bestämde tid för intervjun. Vid mina besök 

på förskolorna förklarade jag syftet med min studie och klargjorde för förskollärarna om min 

tystnadsplikt och att allt material från mina intervjuer endast kommer att användas i 

studiesyfte.  

 

 

5.5  Forskningsansats 

Min analysmetod består av en hermeneutisk forskningsansats baserad på förskollärarnas 

tankar samt åsikter om hur de använder samlingen för att utveckla barns delaktighet och 

inflytande. Vidare så använder jag ett sociokulturellt perspektiv och en didaktisk teori på 

utveckling av delaktighet och inflytande. En avgörande punkt här är att delaktighet och 

inflytande inte betraktas som en enhet fristående från individen och individens handlande. 

 

Enligt Patel & Davidson betyder hermeneutik tolkningslära, och är numera en vetenskaplig 

riktning där man studerar, tolkar samt försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga 

existensen (Patel & Davidson 2003, s. 28). Detta betyder att användningen av hermeneutik 

kommer att belysa människors tankar samt deras livserfarenheter. Jag har valt det 

hermeneutiska perspektivet för att kunna tolka, förstå och därefter analysera mitt empiriska 

material.  

Thomassen anser att hermeneutik i grunden utmanar den empiriska uppfattningen om vad det 

innebär att erfara och vad kunskap samt sanning är för något. Men hermeneutikens uppgift är 
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även att redogöra för vad förståelse är för något. Förståelsen är först och främst att leva sig in 

i och återskapa en främmande människas erfarenheter av livet (Thomassen 2007, s. 164, 181).  

 

Jag har skrivit ner mina gjorda intervjuer noggrant i form av ett dokument. Därefter har jag 

försökt att förstå helheten av intervjutexten genom att läsa olika delar var för sig. Enligt Patel 

& Davidson krävs detta för att få en begriplig förståelse av andra människors avsikter som 

yttrar sig i språket och handlingen (Patel & Davidson 2003, s. 29). Thomassen anser att 

hermeneutik är en produktiv utgångspunkt som gör att förståelseprocessen överhuvudtaget 

kan komma igång samt att det möjliggörs för intervjuaren att reflektera, tydliggöra och 

kreativt använda sin förståelse (Thomassen 2007, s. 194).   

 

För att jag som forskare ska nå fram till en god förståelse i det område som min studie är 

baserade på anser Patel och Davidson att jag som intervjuare ska vara medveten om att hela 

tiden pendla mellan min synvinkel och den intervjuades synvinkel. Jag som forskare ska 

använda mig av min egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen, men för att lyckas med 

detta krävs det att jag kontinuerligt använder mig av min empati och medkänsla för att förstå 

personen som intervjuas. Det innebär att jag som intervjuare ska ha en stor förståelse för den 

intervjuades tankar utan att misstolka denne (Patel & Davidson 2003, s. 30). 

 

 

5.6 Validitet och reliabilitet   

Inom den kvalitativa forskningsmetoden finns det olika datainsamlingsmetoder, däribland 

validitet och reliabilitet, dessa begrepp används för att beskriva hur datainsamlingen för 

forskningen man utfört har fungerat. Validitet innebär att vi undersöker det man har som 

avsikt att undersöka, samt att man undersöker något som är relevant för studierna. Reliabilitet 
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innebär att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt. Det är viktigt att man strävar 

efter god validitet och reliabilitet i sin forskning (Patel och Davidson 2003, s.102). 

 

Validiteten är beroende av hur väl vi lyckas med både insamlings och analysarbetet. Risken 

med att samla in data genom en kvalitativ studie bestående av intervjuer är att reliabiliteten 

inte blir pålitlig eller trovärdig då intervjupersonerna kan svara utifrån vad de tror intervjuaren 

förväntas få i svar. För att motverka detta så mycket som möjligt, undvek jag att ge 

förskollärarna jag intervjuade, frågorna i förväg.  

 

Jag har spelat in mina intervjuer, vilket senare har underlättat för mig att kunna analysera, gå 

tillbaka och lyssna på intervjusvaren för att få en sådan tillförlitlig samt uppriktig analys som 

möjligt. Detta medför en säkerhetsställning till att allt i intervjuerna kommer med i min 

transkribering (Patel & Davidson 2011, s. 105). För att påverka reliabiliteten har jag varit med 

och observerat två av de fyra avdelningarnas samlingar, men på grund av både 

intervjupersonernas och mina begränsade tider kunde jag inte genomföra observationen på 

andra avdelningar. Dock, så tyckte jag att fyra intervjuer och två observationer har påverkat 

värdet på reliabiliteten i min studie på ett positivt vis.  

 

Bronfenbrenner (1979) skriver om ekologisk validitet och att den kan mätas om 

undersökningen studeras i sin naturliga miljö. Förskollärarna som deltar i frågesamtal i sin 

naturliga miljö, har som mål att lyfta fram det som sker i den vardagliga miljön oberoende av 

forskningsfrågan. För att få en så tillförlitlig studie som möjligt så har jag gjort intervjuerna 

på fyra olika avdelningar, i tre olika förskolor och intervjuade fyra förskollärare i deras 

naturliga miljö. På detta sätt har jag fått en variation av resultat som kan analyseras. Med 

hjälp av validitet och reliabilitet är det enklare att lägga upp intervjuerna, jag har fått ut vad 

jag vill av studien och jag kunde anpassa intervjuarna så att jag fått relevant fakta. 
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5.7. Etiska överväganden 

I detta avsnitt beskriver jag etiska aspekter som jag tagit hänsyn till i min undersökning och 

hur jag har försäkrat mig om samtycke från förskollärarna. Under insamlingen av mitt 

material har jag använt mig av Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som måste finnas med när 

man gör en undersökning. Patel & Davidson har nämnt de fyra kraven som följande; man när 

som helst har rätt 

Informationskravet som innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med sin 

studie, Samtyckeskravet som innebär att det är deltagaren som bestämmer över sin medverkan 

- vilket forskaren ska visa respekt för, Konfidentialitetskravet som innebär att deltagarnas 

identitet ska förvaras av forskare på ett säkert sätt så att inga obehöriga ska komma åt deras 

uppgifter, samt Nyttjandekravet som innebär att all samlad information endast ska användas 

för forskningsändamål (Patel & Davidson, 2003, s. 62- 63).  

 

Jag har informerat mina intervjupersoner om syftet bakom min undersökning, och i enlighet 

med informationskravet, har jag nämnt att det är frivilligt att delta i undersökningen samt att 

att avbryta intervjun. Jag har även informerat intervjupersonerna, om att deras uppgifter och 

insamlade material kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i 

forskningssyfte.   

Enligt muntlig överenskommelse med förskollärarna krävdes inget samtyckesbrev men de 

informerades om att namn och identitet samt annan känslig information inte används i arbetet 

utan förblir anonymt. Jag har meddelat att alla deltagarnas identiteter är anonyma i mitt 

examensarbete och att ingen kommer att ha tillgång till uppgifterna. Jag har även klargjort för 

föräldrarna på förskolorna om min tystnadsplikt och att allt material från mina intervjuer 

endast kommer att användas i studiesyfte. 
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6. Resultat och analys   

I detta avsnitt presenterar jag mitt empiriska material och kommer att analysera uppsatsens 

två frågeställningar med hjälp av det sociokulturella perspektivet, den didaktiska teorin samt 

den didaktiska triangeln.   

 

6.1  Hur samlingen kan bidra till att förskolebarn lär sig delaktighet och 

inflytande 

 

Min första frågeställning baseras på pedagogernas tolkning av samlingen och dess betydelse 

för lärandet av delaktighet och inflytande. Resultatet av dessa indikerar att förskollärarna är 

överens om att samlingsstunden bidrar till barnens lärande av delaktighet och inflytande, där 

värdegrunden vilar på gemenskap, samspel och gruppkänsla. Det innebär att samlingen 

underlättar barnens inlärning och utveckling av kunskap samt färdigheter genom samspel och 

kommunikation med varandra, som är grunden för barnens delaktighet och inflytande.  

 

 

6.1.1 Samlingens betydelse för barnens lärande av delaktighet och 

inflytande 

Samling är en bra stund för lärande av demokratiska begrepp, delaktighet och inflytande, 

därför måste vi locka barnens intresse för att denna stund ska bli lärorik (Förskollärare Malin).  

 

Samling är ett lärandemoment, som ger barnen möjlighet att lära av varandra, lyssna på 

varandra, sitta stilla och koncentrera sig, vänta på sin tur, acceptera andras rättigheter och ge 

varandra tid. Det är lärande. Det är här som lärandet sker. Hur sker lärandet i samlingen? Jo 



23 
 

genom kommunikation, vi pratar med varandra, vi ställer frågor till varandra och visar att vi är 

intresserad av samtalet (Förskollärare Frida).   

 

Förskollärarna anser att lärande sker genom kommunikation – att man ställer frågor och 

diskuterar. Med andra ord får barnen genom samlingen, möjligheten att utvecklas utefter sina 

behov till kunskap och färdigheter inom kommunikation. Min tolkning av Förskollärarnas 

tankeutbyten är att samlingen möjliggör för barnen att lära sig nya kunskaper, sociala 

färdigheter, demokratiska begrepp såsom delaktighet och inflytande samt att de tränar språket 

genom att samtala med varandra och med de vuxna. 

 

Förskollärarnas uppfattningar om samlingens betydelse för barns lärande och utveckling, 

stämmer väl överens med Vygotskijs teori om gruppsamtal, som menar att barnen i 

konversation med ett flertal andra skapar en gemenskap och öppnar upp för kommunikation i 

form av frågor och svar. Att barnen får möjlighet att samtala med varandra ger dessutom 

upphov till att de lär sig av varandras kunskaper. Han menar att kommunikation och 

språkanvändning är länken mellan barnet och omgivningen i det sociokulturella perspektivet, 

därför är det viktigt att kommunicera med barnen under samlingen om vad som sker på 

förskolan så att både barn och pedagoger kan bli delaktiga i samtalet (Säljö, 2014, s. 37).  

 

Rubinstein Reich anser att samlingen är ett lärandemoment och en lektion som syftar på att 

influera någon form av kognitiv inlärning. Hon tycker att samlingen är en bra stund för 

lärandet utav de demokratiska begreppen delaktighet och inflytande. (Rubinstein Reich 1996, 

s.70). Min tolkning av både förskollärarna och Rubinstein Reichs beskrivning av samlingen 

som en lärandemoment, är att barnen utifrån sin intellektuella förmåga lär sig det sociala 

samspelet, då de under samlingen får lära sig sina rättigheter, sina relationer i sociala 

sammanhang, att vänta på sin tur, demokratiska begrepp samt vänskap. Samlingen är ett 
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lärandemoment som hela gruppen delar med sig av, men även ett tillfälle där barnen lär sig att 

bli synliga och ta plats i en grupp då det individuella barnet ges möjlighet att inkluderas i 

kollektivet.  

Förskolläraren Frida anser att samlingen är en väldigt bra möjlighet till att kunna ge 

bekräftelser till varje barn. Hon menar att samlingen är den stunden under dagen där man ser 

och hör det enskilda barnets röst med tillfället att ge det barnet möjligheten till att bli delaktig 

i aktiviteten samt ha inflytande över dess innehåll och genomförande. Jag kopplar Fridas 

beskrivning till Rubinstein Reichs forskning som indikerar att samlingen är ett viktigt inslag 

som ger barnen möjlighet att få prata om vad som rör sig i deras tankevärld. Rubinstein Reich 

nämner även att samlingsstunden är särskilt viktigt för de blyga barnen som måste lära sig att 

ta plats och yttra sig högt i gruppen (Rubinstein Reich 1996, s. 36, 56).  

 

6.1.2   Gemenskap, samspel och gruppkänsla  

Förskollärarna pratar om effekten som en genomtänkt samling kan ha på barns delaktighet 

och inflytande, de menar att det är under denna stund som barnen skapar en gemenskap kring 

sina gemensamma intressen och därefter samspelar samt tar hänsyn till varandras görande.  

 

Att ha samling är att skapa en gemenskap kring det som barnen är intresserade av, som till 

exempel dans och musik. Man lär sig rytmer, man lär sig ord, man lär sig vänta på sin tur, man 

lär sig bli synlig i gruppen och ta plats, man lär sig att andra ska bli synliga. Barnen lär sig det 

sociala samspelet genom att delta i samlingen. Ibland vill barnen inte vara med och då får de 

lm sitta en bit borta ifrån, men när barnet ser att andra är med och har kul och pratar med 

varandra kommer barnet efteråt och vill också vara med (Förskollärare Sara).   

  

Barn delaktighet i samlingen bror av de vuxnas syn på barnen. Det finns alltid barn som är 
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blygare och inte vågar prata och inte ta för sig. För att kunna göra barnen delaktiga måste jag 

ha koll på dessa, höra de, och att lyfta upp barnen och inte tvinga barnen att prata 

(Förskollärare Frida).  

 

Jag brukar ge barnen möjlighet att komma i tal och få känna hur det känns att prata i större 

grupp och kunna säga det de tänker och tycker. I början vill de ibland inte svara utan vill gärna 

fortsätta vara tysta och jag går vidare, men med tiden när jag gör flera försök, då kommer de i 

gång (Förskollärare Sara).  

 

Min tolkning av förskollärarnas resonemang är att samlingen hjälper barnen att lära sig 

demokratiska förhållningssätt, detta genom att de bli delaktiga i en gemensam aktivitet som 

tyder på att alla deltagarna får vara med och ta plats i gruppen. Detta kräver ett speciellt 

samspel barn emellan samt barn och vuxna emellan, det innebär att man ska vara en bra 

lyssnare och ha hänsyn till varandras åsikter, tankar samt handlingar där man visar respekt för 

varandras tänkesätt. Jag kopplar detta till Rubinstein Reich som anser att barnen förutser och 

tolkar varandras handlingar och beteende under samlingen, för att därefter anpassa sig till 

gruppens stämning (Rubinstein Reich 1996, s. 56).  

Förskolläraren Malin menar att samlingen finns till för att bekräfta barnen; till att få de att 

känna sig delaktiga i gruppen och att ge dem möjligheten att uttrycka sina tankar samt åsikter 

för att skapa en samhörighetskänsla. Likaså är det ett sätt för pedagoger att vidta åtgärder 

utifrån barnens åsikter, så att man kan öka deras inflytande i förskoleverksamheten.  

Förskollärarna talar om att samlingen är ett verktyg som skapar en gemenskap kring det som 

barnen är intresserade av, då det sker samspel och utbyten av barnens åsikter och tankar. Jag 

kopplar Pramling Samuelsson och Sheridans (1999, s. 112- 113) forskning till förskollärarnas  
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teorier om att samlingen är en social närhet som möjliggör lärande samt interaktion mellan 

barn.  

Jag kopplar det sociokulturella perspektivet till denna beskrivning, där Vygotskij anser att vi 

människor utvecklar och förändras genom att samspela med andra i form av att ta till sig 

varandras kunskaper (Säljö 2014, s.119- 123). Han menar att vara aktiv tillsammans med 

andra är grundläggande förutsättningar för lärande och utveckling (Strandberg 2006, s. 67). 

Rubinstein Reichs forskning visar likartat att samlingen i förskolor ger deltagarna en känsla 

av identitet och gemenskap, men även att den hjälper de att anpassa sig i sociala interaktioner 

med andra (Rubinstein Reich 1996, s. 51- 56).  

 

 

6.1.3  Innehåll, syfte och metod  

För att barnen ska bli delaktiga i gemensamma upplevelser anser Frida att förskollärarna bör 

planera samlingen i förväg samtidigt som de har ett syfte med den. Malin bekräftar detta och 

anser att det är bra att samlingen planeras i förväg tillsammans med barnen själva. 

 

Inom didaktiken är tanken att förskollärarna ska analysera och förstå vilka faktorer som 

lockar fram barnens intresse för att sedan även bibehålla dessa intressen uppe. Men de ska 

även analysera vilka faktorer som kan påverka barnens lärande under samlingen så att 

innehållet blir lämpligt för dem. Det innebär att förskollärarna ska ha ett syfte samt ett 

välbetänkt innehåll och utförande i sin aktivitet genom att besvara de grundläggande 

didaktiska frågorna ”vad, varför och hur”.  

 

Utifrån mina intervjuer har jag tolkat att förskollärarna betonar att ”kunskap och sociala 

beteenden” är ett av de viktigaste momenten som barnen kommer att lära sig genom att delta 
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och ha inflytande i samlingen. Men det är enligt de även viktigt att förskollärarna varierar 

samlingens material och innehåll utifrån barnens intressen, behov och önskemål. Barnens 

inflytande i samlingen återspeglas i att de får möjlighet att vara med och bestämma över 

innehållet av aktiviteterna, förutsatt med tillgången till konkreta uttrycksformer som bilder, 

sång, musik eller sagostunder. Samlingens innehåll avgör hur intresserade barnen blir av 

aktiviteten och därmed deras delaktighet. Det är viktigt att pedagoger använder sig av olika 

material för att locka fram barnens intresse. Deras delaktighet och inflytande beror på 

pedagogernas engagemang i ämnet. Utifrån den didaktiska teorin förespråkar Östman att 

lärande processen utgår från ett antal centrala didaktiska val som kan handla om valet av 

innehåll, organisation och metoder. Detta val kommer att påverka barnens lärande (Östman 

2000, s. 66- 76). 

 

Jag kopplar Östmans teori och förskollärarnas beskrivningar till didaktiska triangeln som 

enligt Uljens är ”ämnesdidaktiken fundament”( Uljens 1997, s.167) för att tolka 

förskollärarnas tankar om barnens lärande av delaktighet och inflytande under samlingen. Den 

första didaktiska grundfrågans tecken ”vad” kopplar jag till det didaktiska valet ”innehåll”. 

Vad ska barnen lära sig under samlingen? Utifrån förskollärarnas beskrivningar, så placerar 

jag ”kunskap och sociala beteende” under rubriken innehåll. Den andra grundfrågan ”varför” 

kopplar jag till det andra didaktiska valet ”syfte”. Varför ska förskollärarna ha ett syfte med 

samlingen? Detta är för att enligt förskollärarnas skildringar, kunna tillfredställa barnens 

behov av lärandet och utveckling i dem nämnda områdena. Den tredje grundfrågan ”hur” 

kopplar jag till tredje didaktiska valet ”metod”. Hur ska förskollärarna förmedla kunskaper 

och sociala beteendet vidare under samlingen? Detta, enligt förskollärarnas beskrivningar, 

sker genom att använda sig av olika metoder.                                                                
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                                                                         Innehåll 

                                     (Kunskap och sociala beteende) 

 

 

                                                      Syfte                                   Metod  

                                                                    (vad, varför, hur)   

Figur 2. Didaktisk triangel (2016), inspirerad av http//www.skolverket.se/skolutveckling/ 

didaktisk.                     

 

                                                                

 

6.2   Hur förskollärarna möjliggör att barnen lär sig delaktighet och 

inflytande under samlingen 

I detta avsnitt redogör jag min andra frågeställning med hjälp av material insamlat från mina 

gjorda intervjuer. Därefter analyserar jag materialet med hjälp av mina teorier och tidigare 

forskningar. Mina tolkningar av dessa material är att förskollärarna använder samlingen för 

att underlätta barnens inlärning av delaktighet och inflytande. Detta genom att ge barnen 

möjligheter att komma i tal, att lära de sina skyldigheter och rättigheter samt hur de ska bete 

sig gentemot andra.  

 

6.2.1 Valmöjligheter 

 

Jag erbjuder möjligheter och låter barnen själva välja vad för aktivitet vill de ha. Det 
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har funnits situationer då jag hämtat många olika material för att ge barnen olika val 

att välja mellan föremålet utifrån sin egen önskning. Det är så att vuxna måste 

respektera och tillåta barnet att göra det de själva valt ut för att göra. Allt återspeglas  

till förskollärarens förhållningssätt, hur man arbetar. Vi är förebilder och måste visa 

vägen för barnen (förskollärare Frida).  

 

Under samlingen använder vi av olika väskor med olika föremål, som vi byter ut så att 

barnen väljer varsin sång och ibland så har vi vuxna med en sång som vi vill lära ut 

(förskollärare Eva). 

 

I samlingen leker barnen olika lekar som de själva väljer. I leken är barn delaktiga i en 

gemensam aktivitet som ger barnen möjligheter att skaffa sig kunskaper och 

färdigheter. De kommunicerar och samspelar med varandra under leken. Vi använder 

IKT och filmar samlingen och under dagen får barnen titta på filmen. Med tanke på att 

barnen få möjlighet att diskutera och reflekterar över dagens samling tillsammans om 

vad de tycker om samlingens innehåll och med närvarande pedagog. Det blir 

diskussion om samlingens innehåll (Sara förskollärare). 

 

Barnen kan genom att vara med, påverka samlingens innehåll och form. Barnen får 

bekräftelse att deras åsikter och tankar är värdefulla. Barnen kan tillsammans med 

förskolläraren både planera samlingen innehåll och därefter leda samlingen i en vecka. 

Resten av barngruppen kan delta i samlingen genom att välja sång, ramsa, räkna och 

så vidare (förskollärare Sara).  

 

Min tolkning av förskollärarna Eva och Fridas skildringar är att de ger småbarnen möjligheten 

till att välja mellan varierande material under samlingen. Johannesen & Sandvik yttrar att små 

barns rätt till delaktighet och inflytande kräver mycket av de vuxna. Det handlar om att våga 

sätta sig själv på spel och möta vardagen med öppna ögon (Johannesen & Sandvik 2012, s. 
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42). Malin nämner att de äldre barnen själva får välja lekar och aktiviteter under samlingen. 

Hon låter barnen vara ansvarstagande och hon ser de som kompetenta. Johannesen och 

Sandvik säger att barn i förskolan ska få möjlighet att vara delaktiga och att ansvaret att våga 

släppa kontrollen ligger på den vuxne. Ett barn är delaktigt när barnet möts av andra som 

subjekt och när barnets rättigheter i relation till sin egen upplevelsevärld accepteras av andra.  

 

Jag kopplar Carlgrens beskrivning av det sociokulturellt perspektiv och Östmans beskrivning 

av den didaktiska teorin till förskollärarnas synsätt på barns delaktighet och inflytande, som 

syftar på att dem ger barnen valmöjligheter så att barnen ska lära sig och utvecklas på sina 

egna villkor. Carlgren anser att barn är sociala aktörer och att det är i gemensamma situationer 

där de interagerar med andra som lärande sker. I sociokulturella perspektiv är barnen 

delaktiga i den pedagogiska verksamheten och barnen får möjlighet att vara aktiva deltagare i 

en social gemenskap. I samspel tar barn till sig sätt att tänka, tala och utföra fysiska 

handlingar som de blir delaktiga i.  

 

Östman anser att lärandeprocessen utgår från ett antal centrala didaktiska val som kommer att 

påverka barnens lärande. Dessa val kan bland annat handla om innehåll, organisering och 

undervisningsmetoder (Östman 2000, s. 66- 76). Förskollärarna kan ta ett steg i rätt riktning 

genom att ge barnen utrymme och våga ge barnen makt att bestämma samt organisera hur 

samlingens innehåll ska se ut. Min tolkning utifrån den didaktiska teorin och mitt material är 

att förskollärarna har en tydlig plan och är förberedda inför samlingarna. Samlingen är, som 

data i min studie visar, för dem en genomtänkt aktivitet med syfte, innehåll och metod. 

Förskollärarna syftar på att samlingens innehåll ska besvara barnens behov av lärande och 

utveckling i genomtänkta områden. Barnen kan påverka innehållet och metoden på sina 

villkor som besluttagande individer.  

Jag tolkar genom förskollärarnas skildringar, mina teorier och forskarnas teorier att barns 
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inflytande och delaktighet i samlingen är en lärandeprocess. Utgångspunkten i denna process 

är det gemensamma samspelet mellan individen och kollektivet. Förskollärarna har ansvaret 

att ge barnen utrymme och möjligheter till inflytande och delaktighet då de har 

ledarskapsrollen i aktiviteten. De ska leda barngruppen under samlingen, och bär på ansvaret 

att se till så att alla barn är med samt att alla barn har varit delaktiga i beslutstaganden och 

planeringen. Jag har tolkat att förskollärarna är medvetna om sin ledarskapsroll samtidigt som 

de känner till barnens rättigheter. 

 

6.2.2   Barns rättigheter och skyldigheter 

Det inträffar ibland situationer under samlingen då vissa barn gärna vill ta över och 

vill att jag bara lyssnar på dem, titta på dem och med andra ord bekräfta dem. Barnen 

ges alltid möjligheten till att få känna hur det känns att stå i fokus. Jag bekräftar och 

kommunicerar med barnen med mina kroppsrörelser och talar om för de att jag ser, 

hör och tror på dig. Men sedan är det viktigt att barnet blir påmint om att vi har flera i 

gruppen och gruppen måste tas i hänsyn (förskollärare Sara).  

 

Sara pratar om att de ständigt arbetar med att ge barnen möjligheter till delaktighet och 

inflytande under samlingen. Barnen lär sig att komma till tals samtidigt som de lär sig lyssna 

på varandra och därigenom att acceptera varandras rättigheter och skyldigheter. Det är vid 

dessa tillfällen, då barnen lär sig olika saker, som de känner sig involverade i de aktiviteter 

som sker. De känner sig delaktiga. Vygotskijs uppmärksammade att utvecklingen kan 

organiseras av vuxna genom aktivitet, genom samspel och genom delaktighet (Strandberg 

2006, s. 168). 

Förskollärarna anser att genom att prata med barnen om deras rättigheter och skyldigheter 
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gentemot sig själva och andra, alltså att visa respekt för andras åsikter och tankar, sker det en 

utveckling i lärandet om delaktighet och inflytande hos barnen. Under samlingsstunden lär 

barnen sig att bli sedda, hörda, säga sina åsikter och påverka sin situation, liksom dem gör 

under andra aktiviteter.  

 

Min tolkning av denna situation som Sara berättar om, är att vuxnas förhållningssätt påverkar 

barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle. Därför anser Sara att pedagogen har en viktig roll. De ska vara som förebilder för 

barnen i dessa sammanhang. Hon bekräftar det sociokulturella perspektivet, att barnen lär sig 

av varandra i grupper, likaså av sitt samspel med förskollärare. Förskollärarna ska bland annat 

ge tillfällen för barnen att få samtala och ge uttryck för sina tankar och åsikter. Samlingen är 

ett verktyg för verkställande av detta. Vygotskij betonar vikten av socialt samspel i det 

sociokulturella perspektivet, och menar att en viktig del i den sociala utvecklingen är att man 

uppnår ett mål tillsammans i grupp.  

 

Min tolkning av dessa teorier, forskningar och intervjumaterialet är att alla anser likadant om 

att barnen ska behandlas av vuxna som personer med viss färdighet och erfarenhet. Denna 

person bör samspela och kommunicera med de andra för att förmedla sina åsikter och tankar. 

Likväl har personen skyldigheter att genom samspel och kommunikation ta reda på de andras 

åsikter och tankar. Detta är ett ömsesidigt behov som skall tillfredsställas under de 

gemensamma samlingarna, för att barnen ska skaffa sig nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter. Jag använder mig av Åberg och Lenz Taguchi (2012, s. 65) som bekräftar vuxnas 

roll i att förbereda barnen i att ta ansvar för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle.  

6.2.3    Att komma till tals 
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I samspelet med andra konstruerar barnet sina nya kunskaper eller omstrukturerar gamla 

erfarenheter och har på så sätt utvecklats. Genom att pedagogen utmanar barnets tankar och 

funderingar om en viss företeelse, så utvecklas ny kunskap och nya tankar (Säljö 2003). 

 

Jag brukar ge barnen möjlighet till att berätta och ställa frågor. Även jag ställer frågor 

till de för att lära dem att bli delaktiga, då det alltid finns de barnen i gruppen som är 

tysta och blyga. Jag brukar ge barnen möjlighet att komma i tal och känna hur det 

känns att prata i större grupp och kunna säga det de tycker och tänker. Till en början 

brukar de inte svara och vill gärna fortsätta vara tysta och jag går vidare, men med 

tiden när jag gör flera försök då kommer de i gång. Då lär de sig att prata i grupp och 

blir på så vis delaktiga (förskollärare Sara). 

 

Barns möjlighet till delaktighet och inflytande påverkas av vår syn och hur vi gör för 

att dem ska bli delaktiga och ha inflytande, för att de ska kunna bestämma och 

påverka sina dagliga aktiviteter. T.ex. om vi ser på barnen som subjektiva och själva 

subjektiva, det är ömsesidigt. Om vi ser på barnen som objektiva och vi själva är 

subjektiva och tror att vi vet allt om barnet och barnet vet ingenting, kommer vi att 

påverka barnen negativt. Därför vi tror på barnen och vi ser på barnen som 

kompetenta och låter dem bestämma tillsammans med oss, vi bestämmer tillsammans 

och vi väljer tillsammans. Det ska bli en gemensam upplevelse, där samspel och 

kommunikation har en stor roll. Vi ger barnen möjlighet till inflytande och delaktighet 

genom att prata med de och ge dem utrymme för att prata (förskollärare Malin).  

      

 

Min tolkning av Sara och Malin synsätt på barns delaktighet och inflytande, som Johannesen 

& Sandvik påpekade är att de ser på barnen som kompetenta. Sara är medveten om att barn 

genom att kommunicera och samspela med de andra lär känna tillhörighet i en känsla av 
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gemenskap och samhörighet till en grupp. För att ett barn ska våga prata om sina åsikter och 

tankar samt bli delaktiga behöver barnet förskollärarens stöd och bekräftelse. Detta beteende 

kopplar jag till Vygotskijs (1896- 1934) proximala utvecklings zons teori som en tolkning av 

Saras synsätt på barns lärande och utveckling. Vygotskij säger att det enskilda barnet 

utvecklar sin förmåga genom att lösa problem med hjälp av pedagogers vägledning eller i 

samarbete med en påhittad kompis (Strandberg 2006, s. 54). Vygotskij betonar att barnet i 

början får använda kompetens från den vuxne så att den känner att det kan, även fast att de 

ännu inte kan på egen hand.  

 

Åberg och Lenz Taguchi säger att, om barnen ska förstå ett demokratiskt förhållningssätt 

måste förskollärarna bjuda in barnen till inflytande och delaktighet och tro på barnens 

förmågor. Enligt Malin bör vuxna se på barnen som subjektiva, och kapabla till att påverka 

sin egen situation. (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s. 64). Johannesen & Sandvik (2012, s. 49- 

52) säger att, om barnen ska få rätt till delaktighet och inflytande bör förskollärarna behandla 

de som personer som är kapabla. 

 

Förskollärarna i min intervju är överens om att samlingen är ett tillfälle för barn att synas och 

höras, och att alla barn ska få möjlighet att prata samt berätta om sina tankar och erfarenheter 

inför andra i gruppen. De ställer frågor till barnen så att även de tysta känner sig delaktiga och 

vågar komma på tal. Detta kan jag koppla till Rubinstein Reich som säger att samtalet under 

samlingarnas tid är ett viktigt inslag som stärker och utvecklar gemenskaps känsla och ger 

barnen möjlighet att få prata om vad som rör sig i deras tankevärld (Rubinstein Reich 1996, s. 

29- 36).  

 

7. Diskussion och slutsats 
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I min studie undersöker jag förskollärarnas syn på samlingen som ett lärandemoment samt om 

och hur samlingen kan användas för att utveckla barns delaktighet och inflytande. 

I föregående avsnitt, “resultat och analys” har jag kommit fram till att samlingen är en 

lärandeprocess där värdegrunden vilar på gemenskap, samspel och gruppkänsla. Resultaten 

utifrån mitt empiriska material indikerar att samlingsstunden skapar fler och bredare 

möjligheter som till exempel delaktighet och inflytande bland förskolebarn. Förskollärarna är 

sams om att det gripbara arbetet med barns lärande såsom delaktighet och inflytande inträffar 

när barnen är samlade runt samlingsmattan för att lära sig samhörighet och gemenskap med 

en hel grupp. 

 

Samlingen ses av förskollärarna som en möjlighet för att lära barnen nya kunskaper och 

färdigheter samt en social kompetens som till exempel delaktighet och inflytande. Rubinstein 

Reich anser att samlingen är ett lärandemoment och en lektion. När barnen pratar med 

varandra under samlingen är de delaktiga i en gemenskap som ger barnen möjligheter att säga 

sina åsikter och funderingar. Barnen bli både delaktiga och ger inflytande samt skapar sig nya 

kunskaper genom att samtala med varandra (Rubinstein Reich 1996, s. 29- 36), vilka är 

punkter som de intervjuade förskollärarna i min studie, strävade efter. 

 

Vidare har jag kommit fram i mina intervjuer med förskollärarna att syftet med samlingen 

utgår från två olika faktorer som är kopplade till förskolans styrdokuments syfte och mål. Det 

första är den demokratiska värdegrunden och den andra är utveckling samt lärande. 

Förskolans läroplan har som mål att barn ska lära samt utveckla demokratiska värdegrunder 

och samtidigt tillfredsställer sina behov av kunskaper samt färdigheter i olika områden där 

behovet finns. Förskollärarna syftar på att utgå från förskolans styrdokument för att arbetet 

ska vara i enlighet med kraven som förskolans läroplan ställer på dem.  
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När jag utgår från mitt insamlade material har jag kommit fram till att förskollärarna strävar 

efter att barns lärande i olika delmoment ska utgå från förskolans läroplan. Men hur de tolkar 

samt jobbar med detta, hur de fördjupar sig i ämnet och de resultat de erhåller, är frågor som 

kräver vidare och mer fördjupad forskning.  Utifrån mitt insamlade intervjumaterialet och 

mina egna uppfattningar, är samlingen en lärandeprocess och ska därför anpassas utifrån allas 

behov. I min undersökning har jag kommit fram till att mina teorier; det sociokulturella 

perspektivet samt den didaktiska teorin är användbar för att få en bredare och tydligare syn på 

förskollärarnas tänkesätt. Vad ska barnen lära under samlingen? Det är en fråga om innehållet 

och varför de ska lära sig det, samlingens syfte. Hur ska barnen lära sig?  Det är en fråga 

beroende av metod, hur man går tillväga. Didaktiska begreppet tydliggör för förskolläraren att 

en lärandeprocess kräver en god planering för alla barn med olika behov.                                                       

 

Man ska planera i förtid hur samlingen ska se ut och gå till, men samtidigt vara flexibel för 

ändringar ifall barnen inte är intresserade eller inte vill vara med. Rubinstein Reichs forskning 

har bekräftat att det finns utrymme för barnen att protestera och inte helt följa kraven i 

samlingarna genom att lämna samlingen, sätta sig utanför, bryta mot samlingens regler, att 

göra motsatsen mot instruktioner som ges, protestera mot instruktioner men ändå utföra dem 

eller att inte delta i någon alls.  

 

Med min studie kom jag fram till att syftet med samlingen är att kunna samla alla barn, så att 

alla får höra, göra samt uppleva samma saker. Förskollärarna ska vara flexibla under 

samlingens gång och kunna ändra riktningar. Samtidigt ska de kunna återuppta intresset hos 

ett barn som blivit uttråkat. I samtalet med förskollärarna har jag kommit fram till att de har 

använt samlingen som en lektion till att förmedla sina kunskaper vidare till barnen. 

Förskollärarnas arbetssätt varierar, men alla har som syfte att samlingen ska vara en 
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lärandeprocess för barnen.  

 

Resultatet av min studie indikerar att förskollärarna ska se till att barnen hänger med genom 

att ge dem uppmärksamhet och trygghet, vilka är nyckeln till att de blir delaktiga samt känner 

sig bekräftade. För att samlingen skall kunna bli en process för att utveckla barns delaktighet 

och inflytande, har förskollärarna sett över sina arbetssätt, tankesätt samt sin syn på barnens 

rättigheter. 

Barnen lär sig genom att samspela och kommunicera med andra barn samt vuxna, och de blir 

delaktiga i en gemenskap känsla. Vygotskijs anser att barn utvecklar sina grundläggande 

kognitiva färdigheter i samspel och samarbete med andra (Säljö 2014, s. 18). Carlgren (1999, 

s. 60) anser att samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus. Barnen lär sig ha inflytande 

genom att säga sina åsikter och tankar för att kunna påverka sin vardag. Under samlingen lär 

barnen sig olika färdigheter och kunskaper som förskollärarna erbjuder dem. Denna kunskap 

och sociala beteende är som sagt kopplade till förskolans läroplan 98 och beroende på hur 

förskollärarna är kapabla att planera samlingen utifrån förskolan läroplan 98 bli samlingen 

mer lärorik.  

Min uppfattning av samlingsstunden är att samlingen är en begränsad tid för att lära ut en 

massa färdiga kunskaper. Samling i förskolan är enligt olika forskningar en möjlighet för 

barnen att utveckla olika färdigheter, lära sig ta ansvar, lära sig sociala samspel och 

kommunicera med varandra. Barnen lär sig att uttrycka sina åsikter och tankar, men även att 

visa respekt för andras åsikter och tankar i en ömsesidig relation. De lär sig sina rättigheter 

och skyldigheter gentemot sig själva och andra när deras rättigheter tillfredsställs av andra, 

särskilt av vuxna.  

Förskollärarnas syn på barnen kan påverka deras utveckling samt lärande både på ett positivt 
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och negativt sätt. Om barnen behandlas och uppfattas objektivt, medan läraren är subjektiv, 

innebär det att läraren innehar ledarrollen, läraren bestämmer och besitter rätten att tala. Om 

barnen uppfattas av förskollärarna som subjektiva kommer de att behandlas som en person 

med rätt till att vara med samt påverka sin situation. Det är enligt Olofsson (2012, s. 9) viktigt 

att se på barnen som intressanta och kompetenta medmänniskor, samt betrakta lärandet som 

en ömsesidig process mellan barn och pedagog.  

Avslutningsvis vill även jag tillägga att barnen under samlingen kompletterar nya erfarenheter 

samt kunskaper med sina tidigare erfarenheter och uppfattningar. Detta beroende på vad för 

kunskap de har skapat, dessa påverkar deras uppfattning av deras rättigheter och skyldigheter, 

därför är det viktigt att förskollärarna ser till att barnens tankar och idéer tas tillvara på. 
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8. Metoddiskussion 

Att besöka främmande förskolor för att intervjua förskollärare var en intressant och hektisk 

upplevelse, då det finns många aspekter att ha i åtanke och många perspektiv att utgå ifrån 

och ta tillvara på. Dock var upplevelsen väldigt lärorik med tanke på att man får en inblick i 

andra pedagogers arbeten. Att höra hur andra arbetar inspirerade mig i mitt arbete på min 

förskola. Det hektiska i arbetet utgjordes av sökandet, sökandet efter frivilliga förskollärare 

samt sammanställningen av lämpliga frågor till mitt frågeformulär.  

Många förskolor behövde jag höra av mig till flera gånger om för att först och främst lyckas 

boka in en intervju. Därefter behövdes tiderna anpassas efter varje förskollärares schema och 

verksamheternas tidsbegränsningar. Dessutom var även jag tidsbegränsad pågrund av mitt 

jobb. En av mina intervjuer genomfördes under den begränsade tiden då pedagogen jag 

intervjuade kunde avvakta kort, eftersom barnen på hennes avdelning sov. Vi var dock 

tvungna att tala i väldigt låga röster vilket blev problematiskt i vissa stunder då antingen hon 

eller jag inte hörde varandra. Detta gjorde att intervjun tog lite längre tid eftersom vi hela 

tiden fick upprepa vad vi hade sagt. 

Även att transkribera de inspelade intervjuerna kunde bli väldigt svårt och tidskrävande, 

speciellt eftersom det var så många intervjuer. 

Den kvalitativa intervjumetoden hjälpte mig väldigt mycket med att få svar på mina frågor 

samt i min strävan efter förskollärarnas tankar och erfarenheter kring samlingen. Även min 

analysmetod, som består av en hermeneutisk forskningsansats baserad på förskollärarnas 

tankar och åsikter kring samlingen, var väldigt hjälpsam och användbar för att utveckla barns 

delaktighet och inflytande.  
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Intervjufrågor 

1.    Vilken roll har du på förskolan? 

2.    Hur länge har du arbetat som … ? 

3.    Hur många pedagoger och barn finns på din avdelning? 

4.    Vilka åldrar är barnen på din avdelning? 

5.    Hur ofta har ni samling och i vilken tid? 

6.    Hur ser samlingens form och innehåll ut? 

7.    Varför har ni samling/ vad är syfte med samlingen?  

8.    Vad visar barnen intresse för undrar samlingen? 

9.    Hur gör ni för att fånga barnens intresse under samlingen? 

10.    Är samlingen ett lärandemoment? Motivera på vilken/ vilka sätt? 

11.    På vilka sätt kan barnen vara delaktiga under samlingens gång? 

12.    Vilka förväntningar har ni på barnen som delta i samlingen? 

13.    Vad gör ni om ett barn/barnen inte vill delta i samlingen? 

14.    Hur kan barnen påverka samlingens innehåll? 

15.    Vilka faktorer kan påverka barns möjlighet till delaktighet?  

16.    Vilka faktorer kan påverka barns möjlighet till inflytande? 

17.    Hur placerar ni barnen under samlingen? Motivera varför? 

18.    Vilka faktorer påverkar samlingens innehåll? 

19.    Hur kopplar ni samlingen till förskolans läroplan? 

20.    Hur ofta dokumenterar ni barns utveckling och lärande i samband med samling? 

 


