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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka barns möjligheter till delaktighet och 

medverkan inom samlingens ramar. En av oss har fokuserat på pedagogernas 

kommunikation, och en av oss har fokuserat på barnens medverkan. Under studiens gång 

observerades totalt nio samlingar där fältanteckningar med observationsmatriser användes 

för alla nio, och sju stycken spelades in med diktafon. För att ta del av pedagogernas 

didaktiska resonemang kring samlingarnas upplägg skickades frågor ut till pedagogerna via 

mail. Fyra av fem tillfrågade pedagoger svarade på dessa frågor. Pedagogens 

kommunikation har analyserats enligt Rubinstein Reichs definitioner av samlingens 

samtalsformer, samt begreppet revoicing. Barns medverkan och reaktioner på samlingen 

har analyserats genoms Eide, Os och Pramling-Samuelssons definition på begreppet 

medverkan.  Resultatet som vi har kommit fram till är att pedagogens didaktiska val och 

hur kommunikationen med barnen ser ut har stor betydelse för vilken sorts medverkan 

barnen ges under samlingen. Ytterligare ett resultat som framkom var att pedagogen 

dominerar talutrymmet och att pojkarna tog större del av talutrymmet än flickorna, även i 

de samlingar där antalet flickor dominerade. 
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1  Inledning  

Children, for instance, are first sent to school, not so much with the object of their learning something, 
but rather that they may become used to sitting still and doing exactly as they are told.  

 
Citatet ovan är taget från en översättning ur den tyska filosofen Immanuel Kants Ueber 

Pädagogik, som första gången publicerades år 1803 (Kant, ö. Churton, 1900, s. 3). Citatet 

kan tolkas som en bild av hur skolan förväntade sig lydiga, passiva barn som kan konsten 

att sitta still, och stämmer knappast överens med dagens läroplaner som betonar barns 

rättigheter och möjlighet till medverkan. Kants citat speglar vår infallsvinkel i vår kritiska 

granskning av en av de mest välkända förskoleritualerna: samlingen. Pedagogisk forskning 

visar att läroplanens intentioner sällan verkställs i samlingsritualen. De vuxna dominerar 

talutrymmet och barnens faktiska intresse för samlingen som fenomen är relativt låg 

(Rubinstein Reich, 1996; Eide, Os och Pramling Samuelsson, 2012; Olofsson, 2010; Wiltz 

och Klein, 2001). Frågan är vad samlingen egentligen ska användas till – är det 

överhuvudtaget möjligt (eller ens önskvärt) att alla barn får dela lika mycket på 

talutrymmet? Samlingen som aktivitet i förskolan kan dock, med inslag som barnen känner 

igen och upplever sig behärska, skapa en trygghet för barnen. Den kan även fungera som 

ett sätt för pedagogerna att hinna se och bekräfta varje barn i en annars stressig vardag 

(Rubinstein Reich, 1996). Dessutom är vi övertygade om att samlingen kan vara ett 

utmärkt sätt att förverkliga flera av läroplanens mål, bl.a. det mål som uttrycker att barnen 

ska lära sig att fungera enskilt och i grupp samt ta ansvar för gemensamma regler (Lpfö98, 

2016). Hur samlingen organiseras och vilka möjligheter barnen ges till delaktighet är 

såklart olika från samling till samling, även inom samma verksamhet. Det är dessa olika 

sätt att utforma samlingen och vilket utfall de olika sätten får som vi blev intresserade av 

att undersöka. Lever den traditionella disciplinära pedagogiken som Kants citat ger uttryck 

för kvar även i förskolan och förskolans samlingar, eller är det andra perspektiv som 

präglar dagens syn och arbetssätt med samlingen?  
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2  Bakgrund  

Samlingen är ett gammalt fenomen i svensk förskola med rötter i Fröbels pedagogik 

(Rubinstein Reich, 1996). Trots att de genom historien endast nämnts ett fåtal gånger i 

styrdokument och riktlinjer förekommer samlingarna som en välkänd och återkommande 

rutin på de flesta svenska förskolor. Hur kommer det sig? Enligt våra erfarenheter tycks 

den vuxenledda samlingen ha en mycket viktig och central roll i förskolans dagliga rutiner. 

Samlingen har dock varit omdebatterad och i vissa kretsar kritiserad. I 

Barnstugeutredningens betänkande nämns samlingen i ett negativt sammanhang då det 

menas att dess möjligheter till att erbjuda barn språklig träning är begränsad (Rubinstein 

Reich, 1996).  

Både i Sverige och internationellt har samlingen undersökts i flertalet studier och oftast 

med hjälp av observationer och intervjuer av pedagogerna – dock lyser barnens perspektiv 

ofta med sin frånvaro. I en amerikansk studie utförd på 122 barn mellan fyra och sex års 

ålder undersöktes vad barnen tycker om och inte tycker om i förskolan. Studien visade att 

den fria leken var det som barnen uppskattade mest med förskolan, medan samlingen och 

vilan var det som barnen uppgavs tycka minst om (Wilz och Klein, 2001).  

Eide, Os och Pramling-Samuelsson (2012) har, i en norsk studie, undersökt hur 

pedagogen förhåller sig till de allra yngsta barnens möjligheter till medverkan i samlingen. 

Studien är gjord under åtta tillfällen med lika många småbarnsavdelningar och förskolor. 

De använde sig av video- och observation. Studien visar ett annat resultat än Wiltz och 

Kleins (2001). De argumenterar för att samlingen är ett viktigt och omtyckt moment då 

barnen visar engagemang i och inför samlingen.  

I Norges motsvarande läroplan, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, har 

samlingen specifikt tagits upp som ett innehåll i förskolan. Skrivelsen om samlingen togs 

bort till den reviderade versionen 2006 och finns inte heller i den aktuella rammeplanen. 

Emellertid följs den ändå av ett antal förskolor genom inlägg på sina hemsidor om hur de 

arbetar med samlingen och varför den är viktig (Kunnskapsdepartementet, 2017; 

Kristoffersen, 2017; Torstensen, 2016). Detta kan tolkas som att samlingen fortfarande är 

en del av den norska förskolans vardag och en rotad aktivitet i verksamheten, vilket vi även 

kan läsa i Eide och Os m.fl. (2012). Det liknar hur samlingen förhåller sig i Sverige. 

Samlingen i Sverige har dock inte haft någon plats i läroplanen och nämns inte heller i den 

kommande reviderade läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019. Skulle samlingen se 
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annorlunda ut med ett syfte i läroplanen? Nej, det skulle mest troligt inte vara någon 

skillnad då vi redan har en djupt rotad tradition med samling i den dolda läroplanen. Det är 

möjligt att det även är så den norska förskolan lever kvar med samlingen fast syftet inte 

längre är en del av rammeplanen.  

 Samlingen är alltså ett ämne som är en djupt rotad förskoletradition och intressant att 

undersöka, speciellt med ett barnperspektiv 

 

3  Syfte och frågeställningar 

3.1  Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter till medverkan och deltagande 

barn erbjuds inom samlingens ramar. 

3.2  Frågeställningar  
Delstudie A  
 
På vilket sätt förhåller sig barn till pedagogens signal för samling och hur påverkar det 
barns förhållningssätt? 
Hur har barn möjlighet till att medverka och vara aktiva deltagare i samlingen? 
 
Delstudie B 
 
Hur kommunicerar och interagerar pedagogen med barnen? 
Hur ges barn möjlighet att delta? 
Vad anser pedagogerna om samlingens innehåll och möjlighet till barnens deltagande? 
 
  

4 Uppdelning av uppsatsen 

”Barns röster i samlingen” omfattar två delstudier. Delstudie A handlar om barns möjlighet 

till medverkan och deltagande i samlingen samt deras reaktioner på den signal som 

pedagogen ger för samling. Delstudie B handlar om pedagogens resonemang kring 

samlingens organisering och observationer kring kommunikationen mellan vuxna och 

barn. Resultatet av observationerna analyseras sedan i en analys för vardera perspektiv. I 

slutet av uppsatsen vävs delstudierna ihop med varandra och bildar en slutsats med 
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koppling till syfte och frågeställningar. Vi har tillsammans arbetat med uppsatsens olika 

delar, men har däremot haft hand om var sin delstudie och fokusområden i tidigare 

forskning. Delstudie A har Josephine Bergebo ansvar för och Delstudie B har Linnea 

Ekestorm ansvar för.  

 

5 Metod 

5.1 Inledning 
Vi har använt oss av observationsmatriser, ljudinspelningar, barns och pedagogers 

handlingar, yttringar och samlingens organisation samt mailkontakt med pedagogerna. 

Gruppintervjuer med barn var tidigt ett alternativ men uteslöts delvis på grund av 

svårigheter att få till följd av etiska policies som råder i förskolorna, men också på grund 

av svårigheter att utföra dessa på ett godtagbart sätt och att tolka resultaten. Exempelvis 

kan barnen uppfatta situationen som en frågestund där det finns ett rätt eller fel svar på 

frågorna, eller ha svårt att förstå frågornas innebörd. Barnintervjuer är tidskrävande och 

kräver träning för att ge ett rättvisande resultat (Rubinstein Reich, 1996). Därför uteslöt vi 

denna metod. Metoden hade givit oss barns röster men även med de metoder som vi 

använder når vi barnen och barnens röster.  

5.2 Observation 
För att undersöka samlingen valde vi att använda oss av observationer, och då använda 

observation som en kvalitativ metod. Definitionen av observation är uppmärksamt 

iakttagande och innebär att tonvikten ligger på handlingar och praktiker istället för det 

språkliga. Vi har även använt oss av ljudinspelning, för att lägga fokus på det språkliga i 

samlingen, vilket är nödvändigt för att fylla syftet med undersökningen. Metoden 

observation kopplas ihop med den etnografiska metoden och fältundersökning som kan ses 

som ett samlingsbegrepp för undersökningar som strävar efter att infinna sig i ett naturligt 

sammanhang, alltså söka kunskap om människor samt sociala situationer i sitt genuina 

sammanhang (Esaiasson et.al, 2017). 

Observationerna hanterades bland annat utifrån observationsmatriser (se bilaga 1 och 2) 

som utgick från två perspektiv: pedagogperspektiv och barnperspektiv. Under 

pedagogperspektiv antecknades om pedagogen använde sig av kroppsspråk, gester, 
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stödtecken, symboler eller rekvisita för att förstärka den verbala kommunikationen. Under 

barnperspektiv antecknades utifrån kategorier gällande hur och var en majoritet av barnens 

uppmärksamhet var riktad, om barnen kommunicerade via kroppsspråk eller hur barnen 

reagerade på samlingens uppstart. Matriserna var byggda så att de på ett systematiskt sätt 

bidrog till syftet och frågeställningarna. Matrisen var uppdelad i spalter där kommentarer 

till och tolkningar av materialet tydligt var avskilt för att inte blandas ihop med 

informationen från observationerna. Detta för att datan inte skulle riskera att bli 

missvisande genom sammanblandning med det faktiska materialet och våra egna 

tolkningar och kommentarer. I en observation observeras mer än vad matriserna visar, 

däribland intryck och spontana intressen i det som sker innan, under och efter, i det här 

fallet, samlingen.  

5.2.1 Ljudinspelning 
Som tidigare nämnts kompletterades observationsmaterialet med ljudinspelningar, vilket 

gjorde att även det verbala i samlingen fick en rättvis behandling. Utan ljudinspelning hade 

det varit nödvändigt att anteckna även den verbala kommunikationen.  

Ljudinspelning har gjorts genom en diktafon för att kunna avkoda deltagarna i 

undersökningen. Anledningen till detta är att det finns en risk att obehöriga får tillgång till 

materialet, och därmed också namn på deltagarna, genom en mobiltelefon som annars är 

ett alternativ till diktafon. Totalt sju samlingar har spelats in, på fem olika förskolor i fyra 

kommuner. Inspelningarna uppgår sammanlagt till 104 minuter.  

5.2.2 Transkriberingsnyckel 
Namnen i transkriptionerna är kodnamn och alltså inte barnens riktiga namn. 

Transkriberingen av materialet hanteras utifrån Jeffersons (2004) metod, med några 

modifikationer. 

 
4 Frans: = yttrande nummer 4 i ordningen 
PEDAGOG: = Versaler i namn betyder pedagog 
(.) = Paus i tal 
Samling...Samling = Understruket tal betyder betoning  
EIII! = Versaler, speciellt högt tal 
°samling° = Viskande eller svagt tal 
(Ohörbart) = Icke identifierbart tal 
(Pekar på bilden) =  gester, tecken, rörelser och fysiska handlingar 
[ =  Samtidigt tal 
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Lena: Det är någon vi saknar = förhöjt tonläge 
*glatt tonläge* = Inom stjärnor, för att beskriva tonläge i melodi 

5.3 Mailkontakt  
Förskollärarna som höll i samlingarna mailades efter observationerna. Mailet bestod av tre 

frågor som handlade om pedagogens syfte och organisation med och av samlingen. Den 

här kontakten användes för Delstudie B. Mailkontakten betraktas inte som en form utav 

intervju utan som ett utvecklande samtal efter observationerna. Frågorna som ställdes 

handlade om det finns något moment som pedagogerna anser vara viktigt innehåll i 

samlingen och svårigheter i samlingen. Den tredje frågan handlade om de arbetade för att 

göra barnen delaktiga i samlingen och hur de i så fall gör det.  

5.4 Validitet och reliabilitet 
Samlingen och dess struktur är varierande till den grad att varje pedagog, förskola och 

kommun har olika syn, ledarstil och planering gällande samlingen. Det gör att det i princip 

är omöjligt att få en generell bild gällande det valda syftet och frågeställningarna och är 

inte heller syftet med denna rapport. Materialet och uppsatsen har alltså reliabilitet – eller 

är tillförlitlig i förhållande till syftet, där syftet inte är att generellt kunna säga att det är på 

ett visst sätt överallt. Det vi kommer fram till är specifikt för hur det ser ut på förskolorna 

och samlingarna vi observerar just vid tillfället vi gör det. Validiteten – eller trovärdigheten 

infinner sig bland annat genom att vi är två̊ observatörer som får ta del av varandras 

observationer. Det gör att vi kan se olika fenomen och ha samsyn i vad observationerna ger 

för material. Den ökar även genom att vi både är med fysiskt under samlingarna, kan 

lyssna på inspelningar (och kan lyssna flera gånger) samt att vi använder oss av 

observationsmatriser (se Esasiasson et.al, 2017).  

5.5 Analysmetod 
För att analysera materialet har vi bland annat använt oss av Väsensmetoden. 

Analysmetoden går huvudsakligen ut på att hitta en kärna i materialet från observationerna, 

att söka en helhetssyn istället för att skilja på infallsvinklar mellan olika fall. Det handlar 

om att se kopplingar, i studiens sammanhang, mellan materialet från observationerna. 

Metoden nämns som analysmetod för samtalsintervjuer, men Esaiasson et.al (2017) menar 

att metoden även kan användas på observationer. Vi har använt oss av olika begrepp för att 
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analysera materialet som först presenteras i tidigare forskning och sedan i delstudierna. I 

analysen har vi arbetat systematiskt med materialet, läst av matriserna, transkriberat och 

kategoriserat materialet utifrån våra teoretiska begrepp. Ljudfilerna har lyssnats av flera 

gånger och transkriberats. Vi har även tillsammans diskuterat materialet.  

5.6 Urval och avgränsning 
Våra nio observationer utfördes på fem förskolor i fyra olika kommuner. Vi kontaktade 

ytterligare tre förskolor som vi, på grund av tidsbrist, tyvärr fick utesluta. Relevanta 

skeenden innan och efter samlingen antecknades i de fall ljudinspelning inte var möjligt, 

till exempel på grund av att barnen befann sig i olika rum. Arbetet med att kontakta 

förskolor och få vårdnadshavares medgivande har varit tidskrävande och på grund av 

studiens tidsbegränsning har vi fått hålla oss till detta antal. Fyra av fem förskolor i studien 

är verksamheter som vi har tidigare koppling till, men om detta påverkade resultatet är 

svårt att säga. Troligtvis bidrog det i många av observationerna till något positivt i det 

hänseendet att barnen redan var vana vid vår närvaro och därmed inte stördes men även att 

vi själva var vana med miljön och att vi i viss mån kände till vårdnadshavare och 

pedagoger.  

5.7 Studiens genomförande 
Innan observationerna konstruerades matriser (se bilaga 1 och 2) för att förenkla 

observationerna för oss observatörer och för att få en rättvis bild av det som skedde och det 

vi såg i samlingen. Genom att markera i matrisen och skriva kommentarer kunde vi efter 

observationerna reflektera och få en bild genom att titta tillbaka i matriserna. Detsamma 

gäller ljudinspelningarna som användes både för att lyssna på vad som sägs men också hur 

det sägs. Ljudinspelningarna och matriserna samverkar och hjälper varandra att få fram 

information. Vi skickade ut medgivandeenkäter (se bilaga 3) till förskolorna som därefter 

delade ut dem till vårdnadshavarna. Förskolorna samlade sedan in de påskrivna enkäterna. 

Till vissa förskolor skickades ett informationsbrev som vårdnadshavarna direkt kunde 

skriva på genom en påskrivningslista för att göra processen att få in underskrifter snabbare. 

Observationerna skedde två-tre gånger i veckan under en två veckors tid. Vi 

observerade 4-5 samlingar var men delade med oss av varandras material och kunde 

därmed reflektera och analysera materialet tillsammans. Det medförde till att nya vinklar 

och skeenden kunde visas i materialet. Under samlingarna var vi delaktiga observatörer 
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samtidigt som vi gjorde fältanteckningar och antecknade i matriserna. Vi förde 

anteckningar genom att skriva i kommentarsrutorna i matriserna (se bilaga 1-2) i den mån 

vi fick plats, annars skrev vi i skrivblock eller på baksidan av matrisen. Våra anteckningar 

utgick från påståendena från matrisen men även andra intryck och skeenden under 

observationen. Även miljön runt om samlingen togs i viss mån upp i fältanteckningarna. 

Transkribering av materialet skedde omgående efter en observation för att förhindra att 

missa relevant och viktigt material. Analys och reflektion började ske redan vid 

observationstillfället då vi inte är immuna mot att ha en uppfattning om det vi ser, det sker 

omedvetet. När alla observationer var gjorda samlades allt material ihop och analyserades. 

Efter observationerna skickades tre frågor med mail till förskollärarna där frågorna var 

upplagda för att se pedagogens tankar kring samlingens syfte och upplägg. 

5.8 Beskrivning av materialet 
Vi använde oss av ljudinspelning med diktafon under sex av åtta observationer. De två 

observationer som inte spelades in på grund av förskolornas önskemål följde vi med 

observationsscheman och fältanteckningar. Under ljudinspelningarna låg diktafonen för det 

mesta synlig men i bakgrunden på ett bord eller golv, för att en annan gång gömmas undan 

för att inte ta fokus på själva samlingen. Detta kan man diskutera i relation till etik, och 

ställa sig frågan huruvida barnen faktiskt var medvetna om att inspelningen skedde. Detta 

var olika strategier som vi använde oss av. En gömd diktafon ger lite sämre kvalitet på 

ljudfilen men risken för påverkan på barnen blir mindre än med en synlig diktafon, dock 

beror det helt på hur man själv är placerad.  Förutom att kvaliteten på ljudupptagningen 

påverkades av detta la vi inte märke till någon skillnad i hur barnen påverkades av tekniken 

eller för den delen vår närvaro. Det svåra med ljudinspelningar är dock att analysera 

materialet – många gånger var det svårt att urskilja vilket barn det var som pratade. Detta 

underlättades av våra observationsscheman som kompletterade ljudinspelningarna med 

kommentarer om vem som sa vad genom att skriva namn som därefter avkodades, 

tidsangivelser och beskrivningar av händelser som diktafonen inte kunde uppfatta (som 

kroppsspråk och gester). Vi menar att ljudinspelningar var det val som påverkade resultatet 

minst. En videokamera hade troligtvis fått en större effekt på samlingens deltagare, även 

om den hade kunnat bidra med en mer korrekt återgivning av skeenden.   

Mailkontakten med pedagogerna hade som syfte att få ta del av deras resonemang och 

tankar kring samlingens syfte och upplägg. Direkt kommunikation var inte möjligt i många 
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fall ur ett tidsperspektiv. Att ha kontakten via mail hade även fördelen att pedagogen kunde 

ta sig tid att tänka igenom svaren ordentligt innan de svarade.  

5.9 Etiskt ställningstagande  
I och med att vi använder oss av observation som metod för att studera samlingen skickade 

vi en medgivande-enkät till den berörda avdelningen på förskolorna. Studien involverar 

barn vilket gjorde att vi valde att skicka medgivandeenkäter till förskolorna som delades ut 

till vårdnadshavarna på den berörda avdelningen. Detta gjordes även om fokus var på 

gruppen och inte på enskilda individer (se Bell, 2000). Innan vi skickade 

medgivandeenkäten kontaktade vi berörd förskollärare via mail i enlighet med 

vetenskapliga rådets forskningsetiska principer (2002) för att uppfylla det informationskrav 

som ställs så att det blir tydligt vad vi menar att göra med och i studien. I studien är alla 

namn på barn, pedagog, förskola och avdelning avkodade för att det inte ska gå att spåra 

materialet. I informationsbrevet och i medgivandeblanketten informerades vårdnadshavare 

och pedagoger om att materialet endast används av och behandlas av oss och för just den 

här studien. De informerades även om att materialet från observationerna raderas efter 

studiens slut. Vi anser att vår studie uppfyller vetenskapliga rådets fyra forskningsetiska 

principer, som utgörs av samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

informationskravet.  

 
 

6  Tidigare forskning   

Under denna rubrik kommer vi ta upp relevant forskning för syftet och frågeställningarna. 

Under arbetet med att få fram forskning och litteratur avseende hur barnen förhåller sig 

efter förskolläraren eller barnskötarens förmedlande signal till samlingen kom det fram att 

forskningsläget framstår som begränsat. De fyra huvudtemana är samlingen, vuxen-barn 

kommunikation, medverkan och den didaktiska kompentensens betydelse för medverkan. 

Forskningsläget kring samlingen är betydelsefullt att se efter. Målet är att studera 

samlingen och undersöka barns möjligheter till medverkan och hur pedagogens 

kommunikation och interaktion i samlingen ser ut och vilken betydelse det får för barnen.  

Vi kommer börja med grunden, alltså samlingen, och fortsätta med de olika områdena som 

även innefattar samlingen men tar upp specifika begrepp och/eller ämnen. Vår studies 
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sammanhang anser vi både vara en fortsättning av tidigare studier kring samlingen men 

även visa vad som faktiskt behövs för att barnens medverkan och vilken betydelse 

pedagogens kommunikation har och ser ut i samlingen.  

6.1 Samlingen 
Resultatet från en svensk undersökning av samlingarna visade att samlingarna oftast sker 

på morgonen och varar i 10 till 30 minuter. Vanliga inslag i samlingarna är enligt olika 

undersökningar inslag av större teman eller projekt, sångstunder eller så kallade ”Sharing 

show and tell” där barnen får turas om att berätta om något de varit med om för varandra 

(Rubinstein Reich, 1996).  

Ytterligare ett av samlingens utmärkande drag är att den ofta följer en rad olika sociala 

regler och sedvänjor som kan förmedlas till barnen genom direkta instruktioner av 

pedagogen (Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2008). Det visar sig även i Leach och Lewis 

(2013) där en observationsstudie visar att innehåll där barn ska fömedla sina känslor och 

personliga tankar riskerar att skapa en kultur där barn berättar känslor och tankar om andra 

barn som därefter riskerar att bli en negativ spiral för enskilda barn och för gruppen i sig. 

Samtidigt tar Leach och Lewis (2013) upp att samlingen är en social konstruktion där 

barnen bör ha en röst. Barnens röst blir emellertid i alla fall påverkad av pedagogens 

inriktning och som vuxen person. Leach och Lewis (2013) menar att samlingen är en 

situation där barnen riskerar att känna sig obekväma och utpekande.  

Haug (1979) argumenterar för samlingens tydliga kopplingar till lektioner liknande de 

som förekommer i skolan. Enligt Haug är det den vuxenledda aktivitet som personalen 

anser vara det viktigaste momentet under dagen (Eide, Os och Pramling Samuelsson, 

2012). Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) stämmer in i Haugs beskrivning av 

samlingen som en tradition som står stark och är viktig i förskolan. De hänvisar dock till 

Sønstabøs (1978) undersökning som genom observationer kom fram till att barnens fokus 

och koncentration under samtalen var lägre i samlingen än i andra aktiviteter. Paralleller 

till Barnstugeutredningen dras genom att det nämns att gruppsamtal kan verka hämmande 

gällande barnens delaktighet i kommunikationen. Detta menar Eide, Os och Pramling-

Samuelsson (2012) bidrog till att samlingens status blev lägre. Samlingen kritiseras i 

ämneslitteratur i både Norge och Sverige. Samlingens vara eller inte vara har diskuterats i 

den norska motsvarigheten till Förskollärarprogrammet – är det verkligen en 
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lärandesituation för barnen? Eide, Os och Pramling-Samuelsson (2012) tar upp genom 

Sønstabø (1978) att samlingens popularitet bland de större barnen generellt är låg.  

Samlingen är en återkommande rutin även utanför Sverige. I Irland är det ett relativt 

nytt fenomen - först på 1990-talet implementerades det i skolsystemet och dess popularitet 

bekräftades i National Council for Curriculum and Assessment som visade på att 81% av 

personalen regelbundet använde sig av metoden (Collins, 2013).  Denna undersökningen 

syftar på barn i årskurs 3 i det irländska skolsystemet.  

6.2 Vuxen-barn kommunikation 
Rubinstein Reich (1996) menar att samtalet under samlingen kan ha olika former, och 

beskriver tre olika som uppmärksammats i hennes studier. I det ledda samtalet försöker 

samlingsledaren inbjuda till samtal om ett bestämt ämne där barnen turas om att få ordet. 

En ytterligare form är förhör där samlingsledaren frågar ut barnen om något de redan kan 

svaret på. Det äkta samtalet utmärks av att samlingsledaren saknar en tydlig avsikt med 

samtalet, och denne bidrar ofta med egna erfarenheter. Frågorna som ställs i det äkta 

samtalet har en uppenbar nyfikenhet. 

Forskning visar på att formella vuxen-barn-samtal ofta har likartad form. Denna form 

benämns av vissa forskare som det pedagogiska spelet, och belyser den vuxnes makt i 

samtalet med barnen. Detta visas genom att det är den vuxne som har tolkningsföreträde, 

mest talutrymme men också rätten att avbryta barnen (Rubinstein Reich, 1996).  

En amerikansk undersökning kunde visa på att pedagogen under samlingarna hade 

dubbelt så mycket talutrymme som barnen, och att kommunikationen med barnen i 

huvudsak präglades av slutna frågor som exempelvis ja och nej-frågor (Bustamante et.al, 

2018).  

Är det ens möjligt för pedagogen att demokratiskt fördela talutrymmet mellan barnen 

och kommunicera med barnen som jämställda parter? Om inte, blir frågan istället vad 

samlingen ska användas för? Ur ett språktränandeperspektiv kan samlingen sägas fylla en 

viktig funktion. Detta kan ske genom att pedagogen fungerar som en förebild och språkligt 

vägleder och uppmuntrar barnen för att de ska uppnå nya kunskaper eller färdigheter 

(Smidt, 2013; Kultti, 2012). Begreppet revoicing kan beskrivas som en språkligt 

vägledande strategi som syftar till att den vuxne, eller i detta sammanhang pedagogen, 

upprepar det barnet säger med ett mer utvidgat språk. Denna process används även 

naturligt av föräldrar i hemmet i det dagliga språkandet med barn. Det språkliga 
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deltagandet skiljer sig för barnets del när det befinner sig i förskolans aktiviteter där 

diskursen är bestämd av förskollärarens pedagogiska syfte, jämfört med i hemmet med 

föräldrarna där diskursen ofta är en här och nu-kontext (Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 

2008). Miljön i förskolan ställer alltså andra krav på barnen än i hemmet – de ska kunna 

fokusera på ett av pedagogen bestämt syfte, till skillnad från att som i hemmet diskutera 

konkreta händelser när de sker. Revoicing som en strategi i interaktionen under samlingen 

kan alltså fylla en viktig funktion för att stötta och underlätta barns språkande i en 

språkmiljö som är avvikande från den i hemmet.  

6.4 Medverkan 
Synen på barns medverkan (fritt översatt, No: Medvirkan) kan enligt Eide, Os och 

Pramling- Samuelsson (2012) delas upp i två delar. För det första att delta - alltså ett 

deltagande, vilket innebär att bli inkluderad i gruppen samt möjlighet att känna sig tillhörig 

i gruppen och vara en i gruppen, en gruppidentitet. För det andra innebär medverkan att 

barnen blir lyssnade på och ges möjligheter att bli hörda och föra fram åsikter, önskningar 

och idéer. Barnen blir tagna på allvar av personalen. Detta kan problematiseras då 

medverkan även kan innebära delaktighet. Begreppet delaktighet är ett svårdefinierat 

begrepp –vad är delaktighet och var går gränsen för när ett barn inte är delaktigt? Är 

medverkan och delaktighet samma sak? 

Enligt Eide, Os och Pramling-Samuelsson (2012) inverkar barnens medverkan positivt 

på verksamhetens kvalitet. Barnens empati, ansvarsförmåga och självkänsla ökar om de 

görs delaktiga i olika sorters beslut som rör vardagen vilket gör att verksamhetens kvalitet 

ökar. Emellertid blir detta även aktuellt när barnen samspelar och möter varandra, när de 

till exempel tar egna beslut (2012, s. 7). Det kan tolkas som att barnen har möjligheter till 

medverkan i beslut oavsett om det är i en speciell situation som planerar att främja 

medverkan och deltagande.  

Vad gäller de yngsta barnen finns enligt Eide och Os m.fl. (2012) inte så mycket 

forskning om deras medverkan i samlingen. Med det nämnt är Eide, Os och Pramling-

Samuelsson (2012) inriktade mot de yngsta barnen. Utifrån undersökningar på andra 

situationer som på- och avklädning är rutinsituationer, som enligt Eide, Os och Pramling-

Samuelsson (2012) menar att samlingen kan räknas till, situationer då barnen har som 

minst möjlighet till medverkan och delaktighet. Eide, Os och Pramling-Samuelsson (2012) 

tar även upp Gillund som menar att de yngsta barnens möjlighet ökar om de vuxna är 
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uppmärksamma generellt på barnens uttryck och inte bara i situationer där det är planerat 

att de ska medverka.  

Analyserna som gjordes på observationerna av Eide, Os och Pramling-Samuelsson 

(2012) visade även att uppmärksamheten var viktig för barnen i samlingen. Att bli 

inkluderad i samlingen är betydelsefullt för gruppkänslan och leder till en känsla av 

deltagande. Eide, Os och Pramling-Samuelssons observationer visar att samlingen medför 

att både barnens utrymme för medbestämmande och möjlighet att få ta beslut och vara 

deltagande blir begränsad, vilket kan medföra konsekvenser i verksamhetens vardag. 

Samlingen är en vuxenstyrd aktivitet där de yttre faktorerna kan påverka samlingens 

struktur. Hur ledaren av samlingen är placerad i förhållande till gruppen och hur gruppen 

är placerad är samlingens yttre struktur, som möjligtvis kan påverka samlingen. I Eide, Os 

och Pramling-Samuelssons (2012) observationer varierade de yttre strukturerna mellan att 

barnen satt i cirkel, halvcirkel, mot en vägg eller i andra former. Hur det faktiskt påverkade 

samlingen analyserades inte, men de nämner att sitta i en cirkel där alla ser varandra och 

sitter i samma höjd verkade fungera bäst av formerna.  

6.5 Den didaktiska kompetensens betydelse för barns medverkan  
Eide, Os och Pramling-Samuelsson(2012) tar upp planeringen av samlingen. En samling 

som planeras in i minsta detalj kan verka negativt för barnens möjlighet till medverkan, 

men kan också bidra till att möjligheten blir större då pedagogen är mer förberedd och 

trygg i sin roll.  

Eide, Os och Pramling-Samuelsson (2012) menar att barnens intresse och 

förskollärarens förmåga att leda är kopplat till den didaktiska kompetensen. Den didaktiska 

kompetensen i samlingen och dess planering är detsamma som den didaktiska 

kompetensen i resterande innehållet i verksamheten. För att barnen ska ha möjligheten att 

själva få vara delaktiga och för att påverka måste pedagogen känna av sin didaktiska 

kompetens och reflektera över vilka didaktiska val som hen gör. De menar utifrån 

Pramling-Samuelsson och Carlson (2008) att kärnan i den didaktiska kompetensen både 

innebär att få barnen intresserade och koncentrerade och att vara öppen för att låta barn 

vara delaktiga och delta utifrån deras möjligheter till detta. 
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6.6 Sammanfattning 
Forskningsöversikten visar forskning kring samlingen och ämnen kring samlingen som vi 

är ute efter att studera. Översikten tar upp ett antal begrepp som vi hädan efter kommer att 

utgå ifrån. Begreppen är Rubinstein-Reichs (1996) samtalsformer, medverkan (Eide och 

Os, 2012), Revoicing (Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2008). Eide, Os och Pramling-

Samuelsson (2012) beskrivning av den didaktiska kompentensens betydelser för 

medverkan kommer även den att tas med vidare i studien. Utifrån stycket om samlingen tar 

vi med oss samlingen som fenomen och att det är ett fenomen som inte har en tydlig form 

och varierar.  Vi anser att vi försöker närma oss barns perspektiv genom denna studie 

vilket en del av forskningen ovan även verkar ha strävat efter att göra (se ex. 6.4). Nästa 

stycke handlar om begreppshantering och teoretiska perspektiv och då kommer dessa 

begrepp att återkomma 

 

7 Teoretiska perspektiv och begrepp  

7.1 Det sociokulturella perspektivet 
Våra studier av samlingen utgår från ett sociokulturellt perspektiv som betraktar lärande 

och utveckling som något som sker i samspel mellan människor. Fokus i detta perspektiv 

är intresset för hur vi som människor tillägnar oss erfarenheter och formas som tänkande 

varelser genom interaktion, vilket samlingen som fenomen kan sägas inbjuda till (Säljö, 

2000; Säljö, 2010).   

7.2 Barnperspektiv och barns perspektiv  
Gällande barnperspektiv och barns perspektiv utgår vi ifrån Halldéns (2003) beskrivning 

av perspektiven. Det är omöjligt att helt förstå en annan människas tankar och känslor, men 

det går att skapa sig en större förståelse. Barnperspektiv kan beskrivas som hur vuxna 

försöker förstå barns perspektiv och behov, medan Barns perspektiv är när barns egna 

tankar, ord och ageranden tas tillvara. Halldén menar att barnperspektiv måste innehålla 

barns perspektiv men som det tolkas av pedagog eller forskare och att det är ett komplext 

samband mellan de olika perspektiven då båda är beroende av varandra (Halldén, 2003).  

Vi menar att vi försöker närma oss barns perspektiv på så sätt att vi utgår från deras 

reaktioner på och möjligheter i samlingen. Ett sätt att använda sig barns perspektiv inom 
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forskningen är att göra deras röster hörda genom att intervjua barnen själva, men som 

tidigare nämnts valde vi att inte använda oss av denna metod. Vi valde att fokusera på 

handlingar och kan genom dessa praktiker säga något om delaktigheten.  

7.3 Det didaktiska perspektivet 
Didaktik är vetenskapen om alla de faktorer som påverkar undervisningen och inlärningen. 

Didaktiken berör undervisningens teoretiska utgångspunkter men också dess konkreta form 

som den tar i klassrummet mellan en lärare och dess elever, eller i förskolans praktik 

mellan pedagogen och barnen. Som ett verktyg för att didaktiskt analysera 

inlärningssituationer ställs de tre grundfrågorna hur, vad och varför? Vad-frågan syftar till 

att analysera vad fokus ska vara på under undervisningen. Varför-frågan innebär en 

medvetenhet om varför fokus ska vara på det, och inte på något annat. Hur-frågan syftar 

till att analysera hur undervisningen ska läggas upp med hänsyn till de andra faktorerna 

(Wahlström, 2016). Den didaktiska kompetensen innebär att man som pedagog måste 

fundera över vilka val som görs så att barnen vidare får möjlighet till att påverka aktiviteter 

och deras möjlighet till delaktighet i aktiviteterna. Det handlar även om att planeringen av 

en aktivitet kan påverka barnens möjlighet till detta men även göra pedagogerna tryggare i 

rollen som ledare och därmed öka möjligheten för medverkan (Eide, Os och Pramling-

Samuelsson 2012). Det didaktiska perspektivet blir ett viktigt perspektiv för denna studie 

då de didaktiska frågorna hur, vad och varför.  

7.4 Begrepp  
 

Delstudierna behandlar ett antal olika begrepp. Begreppen är medverkan, deltagande, 

signal, revoicing och de tre samtalsformerna, det ledda samtalet, det äkta samtalet och 

förhör. Begreppet samling är ett gemensamt begrepp med genomgående samma definition.  

7.4.2 Samling 
Vi kommer genomgående att använda oss av Rubinstein Reichs (1996) definition av 

begreppet samling. Hon definierar samlingen som en lärarledd aktivitet, ofta med det 

karaktäristiska draget att deltagarna bildar formen av en cirkel. Samlingen är en rutin som 

ofta förekommer på bestämd plats och bestämd tid.  
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Vi använder oss av begreppet samling för att beskriva de lärarinitierade aktiviteter där 

en del av eller hela barngruppen samlas på en i förväg bestämd plats enligt rutin för att 

diskutera ett gemensamt ämne. 

7.4.3 Medverkan och deltagande  
Utifrån Eide, Os och Pramling-Samuelsson (2012) kommer begreppet medverkan att 

användas. Som tidigare nämnt i 7.4 är definitionen av medverkan tvådelad, att ha 

inflytande, bli hörd och lyssnad på och för det andra att delta i olika aktiviteter och 

sammanhang. Utifrån detta kommer begreppet att användas i sig (medverkan) och 

uppdelat. Deltagande användas utifrån att medverkan också innebär att delta, vilket 

specifikt används som ett deltagande i gruppen. Medverkan används också utan 

perspektivet på deltagande och alltså fokuserar på den andra delen av definitionen av 

begreppet, barnens inflytande. 

7.4.4 Revoicing  
Vår definition av Revoicing utgår från Yifat och Zadunsky-Ehrilich (2012). Revoicing 

är en vägledande språklig strategi av pedagogen som innebär att hen upprepar eller 

utvecklar det barnet säger (se 7.3). I samlingen kan denna strategi vara givande för 

interaktionen och kommunikationen i samlingen då barnen kan få hjälp i språkandet som i 

många fall ska fylla ett syfte som pedagogen har bestämt. Barnen har hemma ett mer 

situationsbundet språk, där även föräldrarna använder sig av revoicing. I förskolan kan 

revoicing underlätta och stötta för interaktionen och barns språkande i samlingen och i 

andra sammanhang i förskolan. I samlingen kan fenomenet fungera som ett sätt att 

förtydliga barnets ord för de andra deltagarna.  

7.4.5 Samtalsformer 
Delstudie B utgår från Rubinstein-Reichs (1993, 1996) samtalsformer förhör, ledande 

samtal och det äkta samtalet (se 7.2). Det ledande samtalet innebär att läraren talar om ett 

valt ämne, och ställer frågor till barnen som i turordning får svara. Ett förhörssamtal 

innebär att läraren frågar ut barnet eller eleven och läraren förväntar sig ofta ett kort, 

specifikt svar – det vill säga att det finns ett rätt svar på frågan som ställs. Slutligen har vi 

det äkta samtalet. I det äkta samtalet saknar pedagogen syfte med samtalet och lyssnar in 

barnet. Pedagogen uppvisar en nyfikenhet på det barnet vill säga och kan bidra med egna 
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erfarenheter. Dessa samtalsformer används för att analysera och kategorisera vilken 

kommunikation som pedagogen för i samlingarna. 

7.4.6 Signal 
Begreppet signal är inte ett vetenskapligt grundat begrepp utan är definierat av oss. Signal 

är beskrivning av det pedagogen gör för att få uppmärksamhet på samlingen. En signal i 

det här sammanhanget kan vara verbal förmedling, genom kroppsspråk och tecken, fysisk 

artefakt till exempel en klocka och att barnen vet att det är samlingen eller att förskolans 

rutiner medför att barnen har koll på när det är samling, till exempel efter utevistelse. 

 

8  Resultat och analys – Delstudie A 

8.1 Inledning  
Den här delen av resultatet kommer behandla frågorna om barns medverkan, deltagande 

och reaktioner till pedagogens signaler för samlingen. Denna resultat- och analysdel delas 

upp och analyseras successivt utifrån begreppen som presenteras nedan. Därefter följer en 

diskussionsdel. I slutet av denna delstudie sammanflätas analyserna till en slutsats.  

Analysen går till som så att observationstillfällena presenteras och följer av 

transkriptionerna på ljudfilerna. Sekvenserna förkortas till siffra och bokstaven A, används 

sekvenserna fler gånger sätts en 2 bakom bokstaven (ex. 4A2). Materialet som används i 

denna studie är från fem förskolor och fem samlingar av de nio som har observerats. 

8.1.1 Begrepp  
Analysen kommer att göras med begreppen medverkan (fritt översatt No: medvirkan), 

deltagande (se 7.4.3), signal (se 7.4.5). Begreppen Didaktiska val och didaktisk kompetens 

kommer att användas och utgå från Wahlströms (2016) beskrivning av didaktik och Eide 

och Os m.fl. (2012) som anser att förskollärarnas didaktiska kompetens har betydelse för 

barns möjligheter till medverkan i samlingen (se 7.3).  
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8.2 Barnens respons på samlingens signal  

8.2.1 Inledning 
Samlingen kan introduceras på många olika sätt, gissningsvis lika många som det finns det 

människor. Vi har alla olika metoder för att fånga intresse och uppmärksamhet. Hur 

förhåller sig barnen till dessa? Vilka reaktioner kommer från den förmedlade signalen att 

det är dags för samling? Den här delen fokuserar på barns reaktioner och förhållningssätt 

till samlingen.  

8.2.2 Barns reaktioner 
I den första sekvensen, 1A, har barnen, som är 4–5 år gamla redan vid avklädningen fått en 

signal att det snart är samling men att de får leka lite innan. Observationen sker precis 

utanför rummet och barn kommer gående och springandes in i rummet efter att pedagogen 

har signalerat att det är samling.  

 

1A 
PEDAGOG: ….Ska vi städa lite grann nu då för att ha samling.. 
(ohörbart) 
PEDAGOG: …ska jag hjälpa av dig med klänningen? (rörelse mot barn) 
(ohörbart – mummel, barn som pratar och ropar och tjoar) 
Knut: (småspringer in i rummet) Wi wi wi wi wiii wiii... 
Viktor: Är det dags för samling?  
PEDAGOG: Ja nu är det dags för samling!  
Love: Ta av skorna! ^ (till mig som observatör) 

 

Pedagogen informerar om samlingen och bemöts genom att barnen börjar plocka ihop och 

tar av sig utklädningskläder. 

Den andra sekvensen, 2A, på en 3-4års avdelning. Fredrik trallar medan han går och 

sätter sig i samlingen. 

 

2A 
Fredrik: Samling... samling! * glad ton *  

PEDAGOG: Ja, vi ska ha samling!  
Fredrik: Samling...Samling. 
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Den tredje sekvensen, 3A är på en avdelning med barn 1–2 år gamla. Barnen leker och en 

pedagog sitter på golvet. En annan pedagog kommer in i rummet och ger signalen för 

samling.  

 

3A 
PEDAGOG – (Tar fram klockan)  
(Några barn tjuter och springer glatt till PEDAGOG) 
PEDAGOG- (Ringer i städ/samlingsklockan) Nu är det dags att plocka ihop 
lite och ha samling 
Ett antal barn – (Tjoar/skriker och stampar med fötterna vid pedagogen) 
PEDAGOG – Nu får vi hjälpas åt att plocka ihop på mattan så att vi kan sätta 
oss.  
(Barnen ignorerar pedagogens uppmaning och börjar leka med annat…)  

 
Barnen blir exalterade när klockan kommer fram och plingar, men när det väl är dags att 

städa så vill barnen leka och ignorerar pedagogens signal.  

Den fjärde sekvensen, 4A, utspelar sig i en grupp med barn 1–3 år gamla. Barnen har 

kommit in från utevistelsen och är utspridda i rummen på avdelningen. Samlingen sker i ett 

rum som de inte har haft samling i tidigare. Pedagogen säger att det är samling och alla 

barnen går in i rummet utan någon synlig protest. Frans vill göra klart sitt pussel, vilket han 

får göra innan samlingen. När alla är i rummet stängs dörren och barnen sätter sig vända 

mot kortsidan av rummet, då samlingen bland annat innehåller läsning ur en bok på väggen 

genom en projektor.  

 

 

4A 
 

Frans lägger pussel när pedagogen meddelar att det är samling  
PEDAGOG: Kom nu Frans så ska vi ha samling!  
PEDAGOG: ...åh vill du bygga färdigt?  
Frans: °Ja!°  
PEDAGOG: Vänta lite, Frans ska bara lägga klart pusslet så kan vi börja! 
 
 

I 1A har pedagogen givit en förberedande signal i kapprummet efter utevistelsen. Barnen 

har då redan blivit medvetna om samlingen ett tag innan samlingens faktiska tidpunkt. 

Under tiden mellan den första signalen och samlingen får barnen leka fritt. Pedagogen 

förmedlar därefter en ny signal, om att det nu är samling och dags att städa. Vissa barn 

riskerar att ändå att bli överraskade över signalen om de inte har tagit till sig den 
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förberedande signalen i kapprummet. Emellertid är de allra flesta barnen medvetna om 

samlingen och reagerar genom att acceptera den, kanske för att de ser den som en rutin 

som följer av barnens dagsmönster. Frågan är om det går att kräva att barnen ska komma 

ihåg rutinerna och strukturerna i verksamheten. I 2A nynnar Fredrik °samling…samling...°. 

Barnen har kommit in från utevistelse och signalen är att samlingen följer därefter. Fredrik, 

som nynnar medan han går till samlingen är beredd och pedagogen bekräftar även att det är 

samling. Kopplat till att Viktor i 1A frågar om det är dags för samling kan man möjligtvis 

se att barnen vill ha bekräftelse på vad som ska ske. Det kan även vara så att Fredrik i 2A 

tycker om samlingen och därför nynnar. Vi kan även koppla in Knut som kommer 

inspringande i 1A och ropar ”Wi Wi Wi”, vilket kan tolkas som ett glädjeuttryck till följd 

av introducering av samlingen.  

3A sticker ut i och med att samlingen introduceras mitt under barnens lek, utan tidigare 

signal. Signalen för samling sker genom en klocka som genast fångar barnens intresse. 

Dock försvinner intresset när klockan har slutat ringa och det är dags att städa upp. Barnen 

i denna observation är 1–2 år och några är relativt nyinskolade. Klockan kan vara ett 

moment som fortfarande är nytt och spännande för dem och som de inte har mött utanför 

förskolan. När klockan tystnar och försvinner, försvinner också intresset och barnens fokus 

övergår till leken. När pedagogen sedan upprepar signalen enbart verbalt reagerar inte 

barnen på samma sätt som innan. Samling i den här gruppen kan vara ett moment som 

ännu inte är kopplat till någon signal och barnen har kanske inte bemästrat dagens rutiner 

och därför inte kopplar och reagerar på samlingen som barnen i de andra exemplen. Det är 

en tydlig signal, men effektiviteten är låg. I motsats till det är den tysta signalen av 

pedagogen i 1A där första signalen förs fram i kapprummet för att sedan säga till att det är 

dags en stund senare. Där får den senare mer gensvar och barnen reagerar med att fråga om 

samlingen och genom utrop.  

I 4A där Frans lägger pussel när pedagogen säger till att det är samling kan vi se hur 

pedagogen lyssnar på att Frans vill lägga klart pusslet och säger till de andra att de måste 

vänta för att Frans vill göra klart. Frans vill vara med på samlingen men vill även lägga 

färdigt pusslet vilket hanteras genom att samlingen får dröja lite. I Wiltz och Kleins (2001) 

intervjuer med barn kan vi se att barn anser att det finns för lite tid för just lek och att 

samlingen inte rankas högt i barnens ögon. Man kan fråga sig vad som skulle hända med 

samlingens status bland barnen om barnen i intervjustudien först blev meddelade om att 

det snart är samling och sedan få göra klart det de håller på med. Frans pedagog intar här 
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barns perspektiv och värdesätter det Frans vill göra. Hen kunde lika gärna ha tagit tag i 

Frans eller blivit arg för att han inte kommer. 

8.2.3 Diskussion 
I några samlingar reagerar barn likgiltigt på att pedagogen meddelar att det är dags för 

samling, medan de i andra reagerar med glädje för att sedan ignorera uppmaningen. Utifrån 

materialet signalens form ha betydelse för reaktionen på aktiviteten. Den didaktiska 

kompetensen, de didaktiska valen och perspektivet på barn kan vara av betydelse för hur 

intresset kan hållas uppe och väckas för den stundande samlingen. Eide, Os och Pramling-

Samuelsson (2012) tar upp att förmågan att fånga barnens intresse kombinerat med 

pedagogens ledarskap är en didaktisk kompetens som också är relevant i förhållande till 

samlingen. Med det sagt är pedagogens roll i förmedlandet av samlingen och hur hen 

förhåller sig till barnen betydelsefullt för hur barnen reagerar och hur de vidare förhåller 

sig till samlingen.  

De didaktiska frågorna vad, hur och varför blir även en del i förmedlingen av 

samlingen: vad ska jag förmedla, hur förmedlar jag det, och varför gör jag det? Wahlström 

(2016) menar att didaktiken omfattar allt som påverkar undervisningen, vilket 

introduktionen för samlingen gör. Barnen får alltså en association när signalen kommer 

och kan reagera antingen med det som pedagogen förväntar sig eller tvärtom.  

8.3 Medverkan och deltagande 

8.3.1 Begreppen  
För att inte orsaka förvirring kring begreppshanteringen passar det sig här med ett 

förtydligande igen. Eide, Os och Pramling-Samuelsson (2012) menar att begreppet 

medverkan har en dubbel betydelse. Här delas begreppet upp i de olika delarna deltagande 

(i gruppens bemärkelse) och medverkan. 

8.3.1 Deltagande  
Den första sekvensen gällande deltagande är när alla ska samlas på golvet för att ha 

samling. Det är i slutet på en diskussion om vilka som förväntas delta i samlingen. Några 

saknas och barnen räknar upp vilka som inte är där och spekulerar i vem eller vilka som 

borde vara där. Det börjar med att ett barn, Lena, uppmärksammar att det är någon som 

saknas.  
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1A2 

Lena- °Det är någon vi saknar…° 
PEDAGOG - Jaa..  
(Barnen pratar i munnen på varandra och räknar upp barn som inte är där) 
Ett antal barn: Milla och Milla och Tilda...  
PEDAGOG: Sally vart är hon? 
Kalle:  - Jag vet…ho…  
PEDAGOG - ...Lena, Skulle du kunna göra en insats och kolla om hon är på 
toaletten eller behöver hjälp… (.) Eller tänk om vi har glömt henne i en buske 
- Ja veee och fasa! 
Lena: Då måste vi gå och hämta henne!  
PEDAGOG: Ja verkligen! 
(mummel – ohörbart) 
PEDAGOG: Men vi ska se så att alla kommer på plats!  
PEDAGOG: Vi vill ju verkligen inte glömma av någon eller hur? 
Lena: Näej! 
(Ohörbart) 
PEDAGOG: Det vore inte bra alltså!  
Lena: Näej det skulle vara förfärligt!  
PEDAGOG: Ja men eller hur!! det skulle vara för-färligt! 

 
Det intressanta i denna observation är när pedagogen frågar Lena om hon kan titta om 

Sally är på toaletten. Lenas engagemang syns då på hela hennes kropp och hon utropar att 

de måste hämta henne. Vi kan inte veta exakt hur Lena känner. Däremot kan vi kan höra 

genom begreppet förfärligt, kroppsspråk, ton och volym att det berör Lena att Sally 

riskerar att missa samlingen och stunden tillsammans med de andra. Pedagogen i det här 

fallet stöttar Lenas känslor i att Sally saknas och involverar sig själv i samtalet.  

Lena har uppmärksammat att det är någon som saknas från början, vilket kan indikera 

att Lena känner in vilka som är där och inte och är mån om att alla ska delta. Samma sak 

kan vi se i att de flesta barnen blir engagerade efter att Lena tillsammans med pedagogen 

har uppmärksammat att det är någon som saknas. Barnen vill få fram vilka som saknas och 

tittar vilka som sitter på golvet, för att därefter räkna upp vilka som de anser inte är där. 

Pedagogen frågar barnen var Sally är och pausar en stund, under den stunden hinner Kalle 

säga att han vet var hon är och har varit, men hinner inte säga något mer förrän pedagogen 

har frågat Lena om hon kan gå och titta. Att barnen blir så pass engagerade kan betyda att 

barnen känner en gemenskap och gruppkänsla, vilket gör att när någon eller några är borta 

så riskerar det att påverka gruppen. Vi kan alltså tala om att barnen medverkar i betydelsen 

deltagande utifrån Eide, Os och Pramling-Samuelsson (2012). 
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8.3.3 Medverkan  
Den första sekvensen, 4A2, är i början på samlingen. Barnen får lyssna och titta på en saga 

som är projicerad på väggen, vilket gör att alla har möjlighet att se. Det bidrar även till att 

barnen kan bli medberättare och aktiva deltagare i samlingen och berättelsen. 

 
4A2 

 
 

PEDAGOG: Du kan gå fram och visa, vad ser du!? 
PEDAGOG: Vad såg du Frans? 
Frans: ^ Titta sanden! ^  
Sanden! 
---------------------------------------------------------- 

                      PEDAGOG: Slinger vägen ut och gå... 
Vilgot: (Stampar med fötterna på golvet) 
PEDAGOG: Ska du ut och gå Vilgot? 
Vilgot: (Ställer sig upp och stampar på stället) 
Siv: (Ställer sig upp) 
PEDAGOG: Jaa, Bra! Och Siv…  
Frans: Jag också! ^ 
Frans: Där är vägen 
(känner på stigen) 
Pedagog: Du kände på vägen med handen!  

 
Frans vill gå fram till bilden och försöker att få fram något. Pedagogen säger till Frans att 

han kan gå fram och visa vad han menar. Frans pekar på bilden och säger ”titta sanden”. 

Berättelsen fortsätter och Vilgot börjar stampa med fötterna som för att symbolisera att han 

vill gå. Pedagogen slutar att läsa och undrar om Vilgot ska ut och gå och han ställer sig 

upp. Siv vill också gå och några till ställer sig upp. Medan pedagogen läser går barnen på 

golvet nedanför bilden och Frans känner på vägen. Han nämner att vägen är där och 

pedagogen upprepar och utvecklar vad han gjorde.  

Barnen visar att de är aktiva i berättandet och får medverka i berättelsen, vilket de även 

får vara för pedagogen. Pedagogen lyssnar på barnen och låter barnen aktivt dramatisera, 

till exempel genom att gå på vägen. Frans vill gå fram och visa på bilden och säger sand. 

På bilden finns ingen avbildad sand utan en väg. Pedagogen lyssnar på vad Frans säger, 

låter han tala klart och är nyfiken på vad han kommer fram till. Vilgot stampar i golvet och 

barnen får därefter själva ”gå på vägen” efter att pedagogen uppmärksammat Vilgots 

stampande. 
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8.3.4 Barns inflytande i samlingen 
Den sista observationen, 5A, är en samling där barnen får medverka och får inflytande i 

samlingen genom att ett barn slumpmässigt utses till samlingsvärd och det barnet blir då 

samlingsvärd och får välja aktivitet. De resterande barnen måste då lyssna på barnet som är 

samlingsvärd och följa aktiviteten. Syftet är dels att få barnen delaktiga, dels att barnen ska 

få träna på att lyssna (med undantag för samlingsvärden). I observationen bestämde 

samlingsvärden att aktiviteten skulle vara dansstopp. Som i de allra flesta beslut som tas är 

inte alla med på tåget, vilket kan påverka aktiviteten. Det kan uppstå besvikelse över att 

inte bli samlingsvärd eller över den valda aktiviteten. Det kan nog sägas vara normalt och 

till en viss grad rimligt sådant får förekomma. Barnen har rätt att visa missnöje men bör 

samtidigt lyssna på varandra och respektera varandra. 

8.3.5 Diskussion 
På samma sätt som i föregående del om barns reaktioner påverkar även de didaktiska valen 

barns möjlighet till medverkan och deltagande. Att barnen reflekterar över vilka som är 

närvarande och inte är ett tecken på att det betyder något för barnen att de samlas som 

grupp. I 1A uppmärksammar Lena detta och pedagogen tar sig an och utvecklar samtalet. 

Det som kommer fram är att det infinner sig en gruppkänsla och en gruppdynamik. Att alla 

är deltagande och känner sig välkomna är viktigt för gruppen. Vi kan inte säga något 

konkret om gruppkänslan och inte heller att det faktiskt infinner sig någon – det kan vi 

enbart spekulera i.  

Barnens möjlighet till medverkan visar sig i 4A2 och 5A men även 4A. 4A (se 8.2.1) 

har en sekvens där Frans lägger pussel. Diskussionen kring den situationen (se 8.2.1) är 

även relevant i relation till hans medverkan och deltagande. I och med att pedagogen 

lyssnar in Frans och väljer att låta honom lägga klart pusslet får Frans medverka. Genom 

att han får medverka i denna situation försvinner den möjliga konflikten mellan Frans och 

pedagogen om samlingen (som Frans inte protesterar emot). Pedagogen värdesätter Frans 

medverkan vilket blir ett tillfälle för honom att känna att pedagogen lyssnar och tar honom 

på allvar. Det kan även tolkas som att han bestämmer över de övriga barnens tid genom att 

låta de vänta på samlingen.  

 En annan sekvens av medverkan i 4A2 (se 8.3.2) är när pedagogen har projicerat upp 

en bok på väggen. Barnen visar att de vill medverka i berättelsen som pedagogen läser och 

visar på väggen. I detta fall är det en stig som gör att barnen vill ställa sig upp och gå. 

Vilgot är först med att visa att han vill medverka genom att stampa med fötterna. 
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Pedagogen uppmärksammar och uppmuntrar Vilgot till att gå och fler ställer sig upp för att 

göra detsamma. Samma sak inträffar när Frans försöker att få fram något och vill gå fram 

och visa. 

I 5A är det barnen som har kontroll på innehållet i samlingen och alltså får barnen till 

stor del medverka i och ha inflytande över samlingen. När ett barn utses till samlingsvärd 

riskerar man att skapa ett asymmetriskt maktförhållande, vilket kan medföra att barnen inte 

lyssnar på den som är dagens samlingsvärd. Anledningen till att det sker är det 

asymmetriska maktförhållandet mellan barn och pedagog. Barn är i beroendeställning till 

pedagogen, vilket gör att barn inte utsätter sig själva för risken att pedagogen överger dem. 

De lyssnar alltså på vad pedagogen säger till dem. Barnen kan ha samma maktposition 

sinsemellan, något som kan leda till att de andra barnen inte respekterar den dragna 

samlingsvärden. Att maktpositionerna mellan barnen alltid är detsamma är inte 

nödvändigtvis korrekt, barn har egna strukturer i gruppen. Med detta menas inte att det är 

en dålig idé att utse en samlingsvärd, utan snarare att det kräver mycket reflektion av 

pedagogerna för att det ska fungera. Det är en sorts samling som måste upprepas många 

gånger och där pedagogen bör vara närvarande och strukturera upp den stora ramen kring 

samlingen. Det kan hjälpa pedagogen att ge barnen möjlighet till medverkan och 

inflytande.  

8.4 Sammanflätande diskussion 
Barns reaktioner, medverkan och deltagande påverkas av pedagogens ledarskap och 

didaktiska kompetens. I avsnittet om barnens reaktioner på samlingen tas Eide, Os och 

Pramling-Samuelsson (2012) koppling mellan barns intresse, möjlighet till medverkan och 

förskollärarens didaktiska kompetens upp. Tar pedagogen ett barns perspektiv får barnen 

större möjlighet att uttrycka sig och få fram sina åsikter och viljor. För att hjälpa barnen till 

medverkan måste förskolläraren ha den didaktiska kompetensen som gör att hen vågar göra 

valen som gör att barnen får sina röster hörda. När Frans vill göra klart pusslet innan 

samlingen i 4A använder pedagogen sin didaktiska förmåga och tittar på situationen ur 

barnets perspektiv. Frågan är hur och om pedagogen tänkte något utifrån de andra barnens 

perspektiv. De barnen fick vänta på samlingen för att Frans skulle bli klar innan.  Lena som 

uppmärksammar att det är någon som saknas och pedagogen fortsätter att tala om det, och 

det utvecklas till att barnen får reflektera över vilka som saknas. Det är en inblick i en 

grupp som har en gemenskap och gruppkänsla, det är illa om någon är borta som borde 
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vara på plats. Även utanför de valda tillfällena där medverkan och deltagande planeras av 

pedagogen blir barns röster och viljor hörda. Det handlar om pedagogens vilja att se 

möjligheterna till detta. 

Då kan man ställa frågan om det är barnens reaktioner som är det viktigaste att titta på, 

och istället fundera på hur pedagogen förhåller sig och vilket perspektiv som denne tar. 

Den didaktiska kompetensen som pedagogen har bör användas och pedagogen bör 

reflektera över hur hen förhåller sig till barns perspektiv när det gäller samlingen. Då kan, 

som Eide, Os och Pramling-Samuelsson (2012) hävdar, samlingen bli en stund då barnen, 

tillsammans med pedagogen, får medverka och aktivt delta i samlingen. 

Slutsatsen av denna analys är att barnen sällan har makten att styra över innehållet i 

samlingen eller påverka samlingen på plats. Av åtta samlingar är det en samling där barnen 

får makten över innehållet och strukturen kring samlingen. I många fall styr pedagogen 

ramarna runt samlingen och barnen har möjlighet att frångå pedagogens planering, men det 

blir mer som en parentes som går vidare till den planerade samlingsaktiviteten. I den 

bemärkelsen är reaktionerna från barnen relevanta titta på, då barns perspektiv kan visa hur 

pass tydligt pedagogen formulerar sig. Det går inte att undgå att titta på hur pedagogen gör 

för att få uppmärksamhet och fånga in barnen till samlingen.  

Återkommande i denna analys tas upp att pedagogens didaktiska val och kompetens 

som i hög grad påverkar barns möjligheter till medverkan, deltagande samt deras 

reaktioner. Kan det att samlingen oftast planeras av pedagogen påverka barns möjlighet till 

medverkan? Eide, Os och Pramling-Samuelsson (2012) menar att det finns en risk att 

möjligheten till medverkan blir sämre med en detaljerad planering men även att 

planeringen kan göra att barns möjlighet till medverkan blir bättre. Ett exempel på hur 

pedagogens didaktiska val i planering bidrar till barns medverkan är i 5A där ett barn görs 

till samlingsvärd och styr samlingen.  

Denna sammanflätning visar ett mönster i att barns möjlighet till medverkan och barns 

reaktioner i och under samlingen påverkas av pedagogen och hens didaktiska val. Andra 

faktorer som miljö och barns mående är saker som kan påverka reaktioner och medverkan.  

De allra flesta samlingar som observerades var i enskilda rum med stängda dörrar. En 

samling var ett “rum i rummet” med minimala störningsmoment och en var i ett större rum 

med större möjlighet att “smita” från samlingen. Att det kan påverka samlingen och barns 

möjlighet att medverka kan vi inte bara diskutera utifrån de observerade samlingarna utan 

även genom att tänka utifrån sitt eget perspektiv. Sätt dig själv i ett möte med ett antal 

personer och ni ska diskutera, dörren är från början stängd. I det läget skulle diskussionen 
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mest troligt vara öppen och du skulle säkert inte tänka på att någon kan höra det som sägs 

eftersom du är i ett stängt rum.  

Någon i mötet tycker att det är varmt och öppnar dörren. Vad händer med mötet? Någon 

skulle säkert känna sig lite obekväm och generellt så talas det kanske tystare. Någon 

kanske inte vågar tala överhuvudtaget. Kan det appliceras på samlingen i förskolan? Ja, 

och det är mycket möjligt att det påverkar. 

Samlingarna i stängda rum kan ha påverkat barnens möjlighet till medverkan och 

deltagande genom mindre förekomst av störningsmoment samt att det inte är lika lätt att gå 

ifrån en samling med stängd dörr som det är i ett öppet rum. I och med att det är svårare att 

komma ifrån samlingen så kan inte barnen störa de andra barnen genom att gå i väg. 

Däremot går det att hitta på andra strategier för att visa missnöje med samlingen som att 

peta på de andra eller låta. Utifrån det är barns möjlighet till medverkan mer begränsad 

men kanske nödvändig utifrån andra aspekter. Detta var inget som noga observerades utan 

är tankar som kommit utifrån fältanteckningar som skrevs under samlingarna om 

samlingarna och de ”rum” som användes.  

 

9  Resultat och analys – delstudie B 

9.1 Inledning 
Syftet med min delstudie var att studera hur pedagogens interaktion och kommunikation 

med barnen kan se ut under samlingen. Materialet som vi utgått från är inhämtat från nio 

olika samlingar. Metoder är, som nämnts tidigare; ljudinspelningar från sju samlingar, 

observationsmatriser från samtliga nio samt (intervju)frågor riktade till pedagogerna som 

närvarade under samlingarna. Fyra av fem pedagoger som kontaktades svarade på 

frågorna, via mailkontakt. Jag inleder min delstudie med pedagogernas tankar och 

resonemang, för att jag anser det nödvändigt att ta del av detta för att bättre förstå de 

bakomliggande faktorerna som påverkar samlingarnas variation.  

Jag har även analyserat pedagogernas kommunikationsmönster enligt Rubinstein Reichs 

(1993, 1996) definitioner av de tre dominerande samtalsformerna som vanligtvis 

uppkommer i samlingen: Förhöret, Det ledda samtalet och Det äkta samtalet. Även om och 

hur pedagogen använder sig av revoicing har undersökts, här efter Yifat & Zadunaisky-

Ehrlichs definition av hur fenomen kan te sig inom samlingens kontext. Dessa begrepp 
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kommer att definieras igen under respektive del. De frågor jag ämnar svara på med min 

delstudie är: 
 

 
• Hur kommunicerar och interagerar pedagogen med barnen?  
• Hur ges barn möjlighet att delta? 
• Vad anser pedagogerna om samlingens innehåll och möjlighet till barnens 

deltagande? 

9.2 Pedagogernas tankar och resonemang 
Pedagogerna i studien har ombetts att besvara tre frågor om deras resonemang kring 

samlingarna. De har uppmanats att svara generellt på frågorna, och inte enbart utefter 

samlingen som observerades under besöken. Pedagogernas svar är viktiga, inte för att de 

ger en generell bild av pedagogers syn kring fenomenet samling, utan för att de ger en 

större förståelse för hur pedagogerna i vår studie tänker kring detta. Med hänsyn till 

pedagogernas fullsatta schema användes främst mailkontakt för att få utförliga svar på 

frågorna, men i de fall det var möjligt så diskuterade jag samlingarna och antecknade med 

pedagogerna. Svaren har jag sammanfattat under olika rubriker. Frågorna som mailades ut 

till pedagogerna var 

 
• Finns det något moment som ni anser viktigt att samlingen innehåller? 
• Vad (om något) anser du är svårigheter med samlingen? 
• Arbetar ni för att göra barnen delaktiga i samlingen, och i sådana fall hur?  

  

9.2.1 Viktiga moment i samlingen 
Två av pedagogerna uttrycker att det är viktigt att samlingens innehåll är roligt och fångar 

barnens intressen. En pedagog menar att samlingen fyller en demokratisk funktion där 

barnen kan ges möjlighet att påverka verksamheten genom att diskutera fram mat, innehåll 

och nytt material. Ytterligare en lyfter fram att det är viktigt att alla får komma till tals. 

 
“Det viktigaste är att få barnen intresserade och engagerade.”  

 

9.2.2 Svårigheter med samlingen 
En pedagog uttrycker att förmågan att hålla en samling är en konst. Svårigheterna ligger i 

att göra samlingen tydlig för barnen, som i sin tur kan vara trötta, hungriga eller ha mycket 
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energi. Även konflikter mellan barnen och val av innehåll som inte faller barnen i smaken 

kan bidra till att samlingen inte går som pedagogen tänkt sig. Två av pedagogerna 

uttrycker att en svårighet är att lägga innehållet i samlingen på rätt nivå. En pedagog menar 

att det svåraste är att få barnen att lyssna, och att de helst vill tala först. 

 

“Allmänt är det svårt att få barnen att lyssna på varandra, alla vill gärna berätta sitt först.”  
 

9.2.3 Hur barnen erbjuds delaktighet 
Tre av pedagogerna besvarar frågan på hur barn ges delaktighet med att de erbjuder barnen 

detta genom att ge exempel på aktivt (fysiskt) deltagande såsom att sätta upp sitt eget 

fotografi på samlingstavlan, eller att barnen får dra djur ur en sångpåse och därefter välja 

en passande sång. En pedagog säger att barnen görs delaktiga genom att få rösta om olika 

innehåll. Denna pedagog berättade också muntligt att det från pedagogen krävdes en 

medvetenhet om konflikten i att det, trots att barnen ges möjlighet att välja, ändå är en 

pedagog som valt vilka alternativ barnen får välja mellan. En av de tillfrågade pedagogerna 

menar att barnen görs delaktiga genom att det uppmuntras till handuppräckning och till att 

lyssna på varandra för att alla ska få möjlighet att säga sin åsikt.  

”När vi håller vissa sångsamlingar får barnen vara med och dra "djur eller andra saker" ur en påse för 
att därefter välja en sång som passar. Andra gånger ställer vi direkta frågor till barnen en och en så att 
de får välja vad de vill sjunga.”  

“Då vi har samlingar strävar jag efter en demokratisk samling där barnen är delaktiga och får dela med 
sig av sina tankar.” 

 

9.2.4 Egen sammanfattning av pedagogernas svar  
Svaren från pedagogerna visar på att det fanns många olika uppfattningar om samlingens 

funktioner och dess svårigheter. Sammanfattningsvis kan dock sägas att tre av fyra 

pedagoger nämner barnens deltagande och delaktighet som något viktigt. Alla pedagoger 

är överens om att samlingen måste göras intressant och meningsfull för barnen, men 

uttrycker att det finns en svårighet i att utforma den så att den passar för hela barngruppen. 

Liknande svårigheter beskriver Olofsson (2010) som menar att det sällan 

är barnens intresse som styr samlingen - utan ett barn, som oftast är bra på att göra sin röst 

hörd. Svårigheterna att tillgodose individen och gruppens behov beskriver även Rubinstein 

Reich (1996) som ett av samlingens dilemman. 
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9.3 Samlingens samtalsformer 

9.3.1 Introduktion 
I denna del redovisas analysen av materialet från samlingsobservationerna utifrån hur 

pedagogen kommunicerar med barnen. Hur pedagogen samtalar med barnen under 

samlingen beror på en mängd olika faktorer, men kanske främst på vilket syfte som 

samlingen har. Under våra observationer kunde vi konstatera att det fanns ett samband 

mellan antalet deltagande barn och vilken samtalsform pedagogen använde sig av. 

Det äkta samtalet präglas av en ömsesidighet och ett genuint intresse från pedagogens sida 

för vad barnet säger. Ofta saknas ett tydligt pedagogiskt syfte, och pedagogen bidrar med 

egna erfarenheter. I Det ledda samtalet samtalar pedagogen med ett pedagogiskt valt fokus, 

och fördelar talutrymmet mellan barnen. Förhöret är en samtalsform där pedagogen ställer 

frågor till barnen som hen redan vet svaret på, och förväntar sig korta svar tillbaka. 

9.3.2 Det äkta samtalet 
I exemplet nedan, med sex deltagande barn, börjar pedagogen inleda samlingen med att 

sätta upp barnens samlingskort på tavlan för att visa vilka barn som är närvarande. 

Pedagogen har ett pedagogiskt fokus med samlingen - att reflektera över gårdagens besök 

på brandstationen. Ett av barnen, Noel, leder dock in samtalet på något annat. Han 

uttrycker (i nedstämd ton) att ett av barnen saknas, vilket bidrar till att några av de andra 

barnen också blir intresserade av att prata om var Harry är. 

 
1. PEDAGOG: Så ni ska ha samling här…  
2. Noel: Men Harry har inte kommit… 
3. PEDAGOG: Nej, han är hemma för hans storebror var sjuk. Så han kom inte idag. 

Han blev ledig. Annars skulle han vart med också… Vi sätter Harry här, för han är 
ju hemma idag. 

4. Julia: Men var e Harry? 
5. PEDAGOG: Han är hemma idag 
6. Noel: För hans storebror är sjuk… 
7. Jenny: Men inte hons storasyster…  
8. PEDAGOG: Nej, hon är säkert på skolan tror jag. 

 
Pedagogen frångår här sitt pedagogiska fokus för en stund och följer barnens direktiv. Det 

här är ett exempel på ett äkta samtal, utan pedagogisk avsikt. Att den här samtalsformen 

kan vara svår att genomföra med en hel barngrupp där många vill komma till tals tycks 

kanske självklart. Samtalsformen kan även bli orättvis - då det oftast är de barn som är 
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mest talföra och högljudda som vinner när samtalet kommer till stånd (Olofsson, 2010, s. 

132). I samlingen ovan var det just Noel som tog den allra största delen av talutrymmet, 

efter pedagogen.  

Ytterligare ett exempel (se nedan) är från en samling med fem närvarande barn. 

Pedagogen Karin håller på att introducera samlingens innehåll för barnen, men tar sig tid 

att frångå det pedagogiska ämnet för att försöka ta reda på varför Anton har ont i huvudet, 

och gör det genom att bekräfta och lyssna på honom.  

Det är såklart omöjligt att svara på vad pedagogen tänker eller känner i dessa exempel, 

men i båda exemplen förmedlar pedagogernas kroppsspråk och röstläge för mig som 

observatör en ömsesidighet och att de är genuint intresserade av vad barnen berättar. 

 
1.  Anton (bryter in i samtalet) Karin… jag har ont i huvudet fortfarande. 
2. PEDAGOG: Haar du?! (utdraget) Vad har hänt då då? 
3. Anton: Alla skrattar… 
4. PEDAGOG: Skrattade de då du fick ont i huvudet? aah  
5. Anton: …Hemma… (tyst)  
6. PEDAGOG: Skrattade de hemma? 
7. Sigrid: Men vet du en sak? Vet du? 
8. PEDAGOG: men vänta vänta så får han prata 
9. PEDAGOG: vad hade hänt då då? Ramlade du så det såg roligt ut? 
10. Anton: Nää alla skratta...Linus skratta, Liam... 
11. PEDAGOG: Vart du ledsen av det? (Anton: nej) eller skrattade du (Anton: neej) Nä 
12. PEDAGOG: Det var något som inte var kul för dig 
13. Sigrid- Ramlade Liam? 
14. Anton: Näej!  
15. PEDAGOG: Varför började de skratta?  
16. Anton: För att Linus (ohörbart) lekte med Liam.  
17. PEDAGOG: Fick du vara med då?  
18. Anton: Nääe, jag fick vara i sängen.. 
19. PEDAGOG: Fick du vara i sängen, jahaaa…!  

 
 

9.3.3 Det ledda samtalet 
I samlingen nedan är fokus på att återkoppla till gårdagens aktivitet där barnen besökte en 

brandstation. Detta görs genom att en saga om en pappa som steker korv ritas på 

whiteboarden, samtidigt som pedagogen berättar sagan. Sex barn varav två pojkar och fyra 

flickor, är närvarande.  
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1. PEDAGOG: Då ska ni få se här – det var en gång en pappa. den här pappan hade 
ofta en mössa med en liten tofs på. Och han hade ju självklart armar, och ben. Och 
den här pappan, han bodde i ett hus. Här var pappans hus. Också hade han två rum! 
I det ena rummet, där hade han en säng. Där han brukade vila. Där var kudde... och 
där var täcke, där han kunde ligga och vila. Och i det där rummet, där var han ofta 
och lagade mat – där hade han en spis, och ett bord, och en stol. 

2. Noel: Där han ska äta... 
3. PEDAGOG: och den här pappan, han älskade att laga mat! Så han skulle steka lite 

korv, så han tog en panna och satte den på spisen. Men han kände att – medans 
dom där korvarna steks så går jag och lägger mig en stund så han gick och la sig i 
sängen. 

4. Noel: Sen började det brinna! 
5. PEDAGOG: Vi får se vad som händer... I köket, uppe i taket, hade han en sån där 

vit sak fastskruvad i taket - 
6. Fredrik: En brandvarnare!!! 
7. PEDAGOG: Tror ni att det är en brandvarnare? 
8. Noel: Nää! 
9. PEDAGOG: Jo, han hade rätt, Noel. Han hade en brandvarnare i taket! En sån som 

sitter i taket där borta ser ni våran brandvarnare där borta? Vet ni vad som hände? 
Han var så trött så han somnade! Och på spisen då blev det varmare och varmare 
och tillslut var det så varmt så att korven började brinna... 

10. Noel: Brandvarnaren! 
11. PEDAGOG: Han har en brandvarnare, men den lät inte än. Men när röken började 

stiga upp, och när röken kom upp till brandvarnaren vad hände då? 
1. (Noel  härmar ljudet av en brandvarnare med korta pip) 
12. PEDAGOG: Inte dut dut dut, för så låter den när batterierna är slut. Utan den låter 

duuuuuuuuuut – hela tiden. Jättestark signal! 
2. Noel: Brandkåren! 
13. PEDAGOG: Nej, men vad hände med pappan som låg och sov? 
14. Noel: Han vaknade! 
15. PEDAGOG: Bra. Han vaknade, och – på en liten pall, hade han lagt sin telefon. 

Och Jenny, nu får du vänta lite Noel (Noel skyndar sig här att säga något ohörbart), 
vänta, vänta Noel - Jenny, vad tror du han gjorde med telefonen? 

16. Fredrik: Ringer brandkåren! 
17. PEDAGOG: Vänta lite Fredrik. 
18. Jenny: Då, kanske gubben telefonen ringa. 
19. PEDAGOG: Och vem ringer han? 
20. Fredrik: Brandkåren! 
21. Jenny: Nä-ä! Mamman! 
22. PEDAGOG: Aah han kanske skulle ringa mamman, men först ska han ringa - vad 

sa du Fredrik? 
23. Fredrik: Han ringer brandkåren! 
24. PEDAGOG: Vet ni, vilket nummer man slår när man ringer brandkåren? 
25. (Flera av barnen: 1-1-2!) 
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26. PEDAGOG: Precis, 112! Maja, kan du ringa 112? 
27. (Maja upprepar siffrorna) 
28. PEDAGOG: Bra, hallå, ja det här är brandstationen – har det hänt nåt? 
29. Noel: Det brinner! 

 

Genom sagans gång uppmuntras barnen att hjälpa till att förklara historien. Pedagogen 

försöker kanske här att inkludera barnen genom att fördela talutrymmet, genom att 

exempelvis tysta Noel och Fredrik (rad 15, 17) och be Maja (som hittills varit tyst) slå 

numret till brandkåren (rad 26). Stundtals får interaktionen barnet karaktär av förhör, när 

pedagogen ställer frågor till barnet som pedagogen redan vet svaret på. Detta sker i rad 5, 

11, 13, 15, 19 och 24.   

9.3.4 Förhör 
Ett exempel är från samlingen med pedagogiskt syfte att reflektera över gårdagens besök 

på brandstationen, som finns beskriven tidigare i texten. Här ritar pedagogen samtidigt som 

barnen får svara på frågor. En till pedagog är närvarande, och benämns som medhjälpare.  

 
1. PEDAGOG: När det är en sån här liten eld, kan man använda en brandsläckare 

eller så kan man ta en.. nu ska vi se om jag kan rita det här... (pedagogen ritar på 
tavlan) vad tror ni det här är för nåt? 

2. Noel: En kudde! 
3. PEDAGOG: Det är som en kudde, men den är inte så tjock! 
4. MEDHJÄLPARE: Vad hade brandmännen på brandstationen igår? 
5. Jenny: Brandfilt! 
6. PEDAGOG: Brandfilt! Så dom prövade att ta brandfilten och lägga över så att det 

inte kom något syre så att elden slocknar. Så nu slutade det att brinna, och de kunde 
stänga av spisen och det slutade tuta i brandvarnaren. Och så sa dom – att när man 
steker, så får man ju inte gå och lägga sig och sova! Aja baja pappa. Man får inte gå 
och lägga sig och sova. Vad kan hända då? 

7. Julia: Brinner… 
 

Precis som Rubinstein Reich (1996) menar har samtal om tidigare händelser ofta som 

syfte att skapa en helhet och bidra till en känsla av en gemenskap i gruppen, samtidigt som 

de ofta är begreppstränande. De får dock ofta formen av förhör.  

Samtal där pedagogen frågar ut barnen om något som denne redan vet svaret på är inte 

ovanliga i samlingen. Detta beror troligtvis på att det är en svår - om inte omöjlig - uppgift, 

att föra ett äkta samtal med flera barn samtidigt, och att det kommer innebära att övriga 

barn tappar intresset. Det är istället lätt att det urartar i tjat och tillsägelser. Ytterligare ett 
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exempel är från en pedagogledd aktivitet barnen varit med om på morgonen, där de 

tillsammans följde en skattkarta och hittade en piratskatt. Barnen tycks engagerade i 

aktiviteten – när de samlas i samlingsrummet efteråt är stämningen förväntansfull och de 

pratar med varandra om vad de varit med om. Barngruppen består av tolv barn, och under 

samlingen har pedagogen som syfte att diskutera (och dela ut) en del av skatten som de 

hittade: 
 

1. PEDAGOG: Vad är det här för något? (Pedagogen håller upp ett armband från 
”piratskatten” som barnen hittade tidigare under morgonen) 

2. De flesta barn utropar: Ringar! 
3. PEDAGOG: Ringar är såna här som man har på fingret. Passar den mitt finger? 

(Visar genom att trä armbandet på fingret) 
4. Barnen utbrister: Neeeeeej! 
5. Isak: Örhängen!  
6. PEDAGOG: Ja, det skulle kunna va ett örhänge – finns det någonstans där man 

sätter fast det?  
7. Flera av barnen: Neej.. (lågt denna gång)  

 

Förhörssamtalen innebär ofta att frågorna som pedagogerna ställer får en ledande eller 

sluten karaktär som exempelvis ja eller nej-frågor. Barnen förväntas ge korta svar. När 

denna samtalsform användes i vårt material ställdes frågorna inte till enskilda barn utan 

snarare till barngruppen, vilket innebar att barnen ofta svarade samtidigt. I det här 

observationstillfället dominerar pedagogen talutrymmet och barnen ges lite utrymme till 

samtal. Frågorna som ställs är frågor som har ett rätt eller felaktigt svar. Samtidigt 

bekräftar hon barnets synpunkt i rad 6, när Isak föreslår att det även skulle kunna vara ett 

örhänge. En tänkbar anledning till att förhörsfrågorna präglar denna samling, är för att 

hinna med samlingens syfte (att dela ut piratskatten) innan lunch.  

I analysen av materialet hittade jag få tillfällen när Förhör enligt Rubinstein Reichs 

faktiska definition förekom – desto oftare förekom slutna och ledande frågor, som 

exempelvis: 
 

1. PEDAGOG: Jag är nyfiken på att se när Mia och Elli blandar färg … är ni nyfikna? 

2. (Några av barnen): Jaaaaa...   
 

Detta kan bero på att samlingarna i våra material ofta var präglade av tidspress och 

pedagogen (kanske omedvetet) försöker leda in barnen på ett svar. I det korta exemplet 

ovan, var två av pedagogerna i verksamheten sjuka – vilket såklart påverkar vilka 
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möjligheter de närvarande pedagogerna har att samtala med barnen. Förhörsfrågorna kan 

alltså fylla en funktion när pedagogen har ett bestämt syfte i en verksamhet som ofta är 

präglad av tidsbrist och underbemanning. 

9.4 Revoicing i samlingen 
Pedagogers upprepningar och utvidgningar av barnens ord och meningar var inget ovanligt 

på de samlingar som observerades. Att pedagogerna använder sig av dessa strategier i 

samtalet med barn kan ofta vara omedvetet - men det behöver inte innebära att pedagogen 

saknar en intention med agerandet. Syftet kan, i samlingens kontext, vara att göra barnets 

yttranden förståeliga för de andra i gruppen men på ett sätt som inte hotar barnets intresse 

och engagemang i diskussionen (Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2008). I fallet som beskrivs 

nedan tycks det vara en möjlig anledning. Händelsen nedan utspelar sig mellan en pedagog 

som samtalar med Vilgot om en bok som visas via projektor, under en samling med totalt 

fem deltagande barn. Med i samlingen är även en till pedagog som dock inte håller i 

samlingen, utan benämns som medhjälpare. Samtidigt som pedagogen läser ur boken 

uppmuntras barnen att utföra det som pedagogen läser. Vilgot pekar på skärmen samtidigt 

som han pratar.  
 

1. PEDAGOG: Stanna titta fyra hundar, leker springer gömmer sig 

2. Vilgot: måna hundar  
3. PEDAGOG: Det är många hundar 

4. Vilgot: måna hundar 

5. PEDAGOG: Vad äter hundarna? Äter hundar ben? 

6. Vilgott: ööhu...eh....tlädet(trädet) 

7. PEDAGOG: Vad säger du? 

8. Vilgot: uh..uh...tlädet..  
9. Pedagog: Trädet ja. Vad är det med trädet? 

10. Vilgot: hoondän (hunden) 

11. Pedagog: Har hunden gömt sig bakom trädet? 

12. Vilgot: jaa... gömma.  
13. PEDAOG + medhjälpare: GÖMMA SIG 

14. Vilgot: gömma sig 

15. PEDAGOG: Bakom trädet 
16. Vilgot: Bakom tlädet 
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I rad 1 läser pedagogen ur boken. Vilgot pekar på skärmen och berättar vad han ser. 

Sedan upprepar pedagogen vad Vilgot säger men med ett förtydligat uttal (rad 3, 9) och en 

expandering av den grammatiska meningsuppbyggnaden (rad 11, 13).  

Pedagogen använder sig av ett språk som Vilgot ännu inte riktigt behärskar vilket 

såklart kan ha ett språktränande syfte men också som ett syfte att se och bekräfta Vilgot. 

På detta sätt försöker kanske pedagogen att hjälpa Vilgot att uttrycka sig och göra sig 

förstådd för de andra barnen, vilket också kan ses som ett sätt att göra Vilgot mer delaktig i 

samlingen. 

I exemplet nedan sitter barnen i ring på en matta och får känna på “magiska pärlor” som 

legat i vatten och blivit mjuka. Två pedagoger är närvarande, och tolv barn.  

 
1. PEDAGOG1: Vad har hänt då – med våra magiska pärlor? Med skatten? 

2. PEDAGOG2: Vad var det som hände? Kolla! 

3. Jesper: Dom flyter! 

4. PEDAGOG1: Och har det hänt något mer? 

5. PEDAGOG2: Dom flyter lite grann! Har det hänt nåt mer? 

6. Jesper: Dom studsar! 

7. John: Dom byter färg! 

8. Mats: [Dom är lite lufsiga!]  
9. John: [Dom byter färg!] 

10. PEDAGOG2: Dom är lite lufsiga! 

11. Mats: Som reflexer! 

12. PEDAGOG2: Jaaa... det är sant! 

 

I exemplet ovan använder Mats ett för sammanhanget ovanligt ord - lufsig. Ordets 

egentliga innebörd är otymplig. Huruvida Mats faktiskt menar att pärlorna är otympliga är 

omöjligt att veta. Kanske är det därför pedagogen upprepar det Mats säger - för att själv 

fundera över och testa på ordet. Detta görs dock utan att ifrågasätta Mats resonemang eller 

störa samtalets gång, och Mats tycks inte störd av pedagogens upprepning utan utvecklar 

sitt påstående (rad 11) med att pärlorna är lufsiga - som reflexer. I detta fall tolkar jag 

pedagogens val att upprepa Mats ord som en bekräftelse av hans påstående, vilket också 

får effekten att han vidareutvecklar sitt påstående. Jag observerar att Mats i övrigt är tyst 

under samlingens gång, vilket kan vara en anledning till att pedagogen lyfter fram just 

Mats åsikt om pärlorna och inte exempelvis John, som under samlingens gång tar en större 

del av talutrymmet.  
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9.5 Sammanfattning 
Hur kommunicerar och interagerar pedagogen med barnen?  

Olofsson (2010), som beskrivit sina egna erfarenheter av samlingen, framhåller att 

målsättningen med samlingen bör vara det äkta samtalet. Trots att pedagogerna som 

medverkade i vår studie själva uttryckte att delaktighet och att alla barn kom till tals var 

viktigt, så kunde vi se att det istället var det mer pedagogiskt styrda ledda samtalet som 

präglade samlingarna. I det ledda samtalet ges barn lite utrymme att komma med egna 

tankar och reflektioner, vilket också påverkar deras möjlighet till medverkan. Detta liknar 

resultatet i Rubinstein Reichs (1993) avhandling, som kunde visa på att det var förhör och 

det ledda samtalet som oftast förekom.  

Det äkta samtalet förekom enligt min analys mellan pedagog och barn vid tre 

identifierade tillfällen av nio observerade samlingar. I dessa situationer var det barnen 

själva som tog initiativ att samtala om något annat än pedagogens valda fokus, och 

pedagogen som med sitt kroppsspråk och röstläge visade en nyfikenhet för att ta del av 

barnets uppfattning och funderingar kring detta. 

Revoicing förekom mer frekvent under en av samlingarna med de yngre barnen i 

förskolan. När det förekom på samlingarna med de äldre barnen var det på ett mindre 

distinkt vis som inte tycktes påverka barnets engagemang i diskussionen på samma sätt - 

eller så ignorerade pedagogen helt enkelt barnets “talfel”, vilket också kan vara en högst 

medveten strategi för att inte störa samtalets gång. Exemplet nedan är från en samling med 

sex barn, alla runt tre års ålder:  

 
1. PEDAGOG: Jenny, vad tror du han gjorde med telefonen? 
2. Jenny: Då, kanske gubben telefonen ringa. 
3. PEDAGOG: Och vem ringer han? 
4. Fredrik: Brandkåren! 
5. Jenny: Nä-ä! Mamman! 

 
I exemplet ovan väljer pedagogen, istället för att upprepa Jennys mening med korrekt 

ordföljd, att uppmuntra henne att utveckla sitt resonemang. Eftersom att Jenny har varit 

förhållandevis tyst under de samlingar jag observerat, är en tänkbar anledning att hon har 

svårt att ta plats och höras. I detta fall hade kanske revoicing fått en motsatt effekt och 

tystat hennes försök till samtal.   
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Hur ges barn möjlighet att delta? 
Pedagogernas egna tankar och resonemang visar att de kopplar samman hur barnen ges 

möjlighet att komma till tals med begrepp som delaktighet och demokrati. Dessa begrepp 

anses viktiga att förverkliga i samlingen, men några av pedagogerna uttrycker 

svårigheterna i att möjliggöra detta. I alla våra observationer är det en pedagog som präglar 

talutrymmet, vilket såklart ger barn mindre möjlighet till delaktighet. Pedagogerna 

använder sig dock av olika strategier för att göra alla barn delaktiga och hörda, exempelvis 

genom att tysta de barn som de bedömer pratar mycket och istället ställa frågor till de barn 

som varit tysta. Ofta ges barnen möjlighet att ta del av talutrymmet genom att pedagogen 

ställer slutna frågor som enbart kräver korta svar. En annan strategi som användes på en 

förskola var samlingar där barnen fick turas om att vara “samlingsvärd”. Pedagogen 

startade samlingen genom att dra ett barns namn ur en påse, och sedan fick detta barn 

överta pedagogens roll och fördela talutrymmet mellan barnen och välja aktivitet. Det här 

verkade dock innebära en svårighet för barnen som inte blev valda, en möjlig orsak kan 

vara att barns relationer sinsemellan är mer jämlika och till skillnad från relationer till en 

vuxen inte på samma sätt präglas av den enes auktoritet. I detta fall innebar det att de andra 

barnen inte lyssnade på samlingsvärdens instruktioner och önskningar, vilket de troligtvis 

hade gjort om det hade varit pedagogen som hållit i samlingen. Det är tydligt att olika barn 

är olika intresserade av att ta del av talutrymmet, och i vårt material kunde vi se en tydlig 

skillnad mellan pojkar och flickors deltagande. Pojkarna tog betydligt större utrymme i 

samlingarna på så sätt att de oftare hördes, även i de samlingar där det var färre pojkar än 

flickor. Under tre samlingar var detta fallet, då antalet närvarande flickor var mer än antalet 

pojkar (som minst fyra mer flickor än pojkar). Av mer förklarliga skäl tog pojkarna även 

större del av talutrymmet i de samlingar där antalet pojkar dominerade. De påkallade oftare 

pedagogernas uppmärksamhet, pratade oftare rakt ut och svarade oftare på deras frågor. 

Detta resultat ingick inte i arbetets syfte och har därför inte analyserats ordentligt utan 

snarare konstaterats. Det går såklart heller inte att applicera på förskolor i allmänhet, men 

stämmer överens med forskning på området som visar att barn ges olika förutsättningar 

under samlingen beroende på olika faktorer som kön och social tillhörighet (Rubinstein-

Reich, 1993,1996; Olofsson, 2015). 
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10. Diskussion och konklusion  

Syftet med arbetet var att undersöka vilka möjligheter till medverkan och deltagande barn 

erbjuds inom ramen för samlingen. Den gemensamma nämnaren i denna studies resultat är 

pedagogens didaktiska val och kompetens i och inför samlingen. Denna diskussion knyter 

ihop säcken genom att förena de två studierna. 

För barns möjlighet till barns medverkan i samlingen, bör pedagogen styra samlingens 

planering åt barnens håll och alltså se samlingen ur barns perspektiv. När pedagogen 

signalerar för samling är reaktionen utifrån resultatet många gånger god, men att barn inte 

alltid är redo just när pedagogen förmedlar signalen visar sig när ett barn lägger pussel 

under signalen. Vi kommer då in på de didaktiska valen, barnet får möjlighet att lägga klart 

pusslet. Det är inte självklart att barnet som lägger pussel får lägga färdigt pusslet. Det är 

ett val av pedagogen som medför till att barnet får medverka. Hur pedagogen 

kommunicerar med barnen och vilken samtalsform (se delstudie 2) hen använder kan 

korreleras med vilken medverkan barnen får i samlingen men även vilken reaktion hen får 

av barnen vid samlingens signal. Barns grad av medverkan är, som tidigare nämnt, tätt 

sammankopplad med pedagogens didaktiska val. När barn gavs möjlighet att medverka i 

samlingen handlade de om olika strategier både av pedagogerna och av barnen. Barn tar 

egna initiativ för att medverka genom att visa med gester som pedagogen förhoppningsvis 

uppmärksammar och tar ett beslut som medför till barns medverkan. I en av de 

observerade samlingarna utnämndes ett barn till samlingsvärd genom att pedagogen drog 

ett namn ur en låda. I den samlingen fick barnet leda samlingen och fördela talutrymmet 

vilket då bidrog till barnets medverkan och deltagande. En annan strategi som flera barn 

använde sig av var att försöka ta del av talutrymmet - vilket ibland accepterades av 

pedagogen, men i vissa fall ignorerades eller bemöttes med tillsägelser.  

Pedagogers vilja och strävan efter att barn ska få möjlighet till medverkan syns i 

mailkontakten med pedagogerna.   

 
“Då vi har samlingar strävar jag efter en demokratisk samling där barnen är delaktiga och får dela med 
sig av sina tankar”.  

 
Så uttrycker sig en pedagog angående samlingarna. Pedagogen som uttryckte detta är 

inte ensam om att anse delaktighet och demokrati som viktiga innehåll i samlingen, men 

det visade sig i vårt resultat vara svårt att förverkliga. Samlingar med hela barngrupper, 
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ibland med över tjugo närvarande barn, är svåra att förena med dessa tankar. Pedagogerna 

präglar talutrymmet, och det är oftast de barn som redan tycks vara skickliga på att göra sig 

hörda som blir hörda. Samtidigt är möjligheten till medverkan större i samlingar med färre 

barn, men inte alltid. Vår konklusion är att barns möjlighet till medverkan och deltagande 

är beroende av pedagogens didaktiska val men också av resurserna på förskolan. Fler 

grupper med färre barn kan öka möjligheten för barn att få medverka i samlingen. 

10.1 Vidare forskning 
Hur den kommande reviderade läroplanen (som börjar gälla i juli 2019) som betonar 

undervisning förändrar samlingens roll samt hur begreppet påverkar barns möjlighet till 

medverkan och deltagande i samlingen, ska bli intressant att se och är alltså en fråga för 

framtiden.  
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12 Bilagor     

(bilaga 1) Observationsmatris – fokus på pedagogens agerande 
 
 
 
Kommunikation Ej Observerat Observerat  Observerat flera gånger Kommentar 

Läraren använder sig 
av sitt kroppsspråk i 
kommunikationen 
med barnen...  

    

 Läraren använder sig 
av gester/stödtecken 
för att förtydliga 
kommunikationen 
med barnen... 

    

  Läraren använder 
bilder, rekvisita eller 
symboler för att 
förstärka den verbala 
kommunikationen. 

    

Läraren 
uppmärksammar 
barnens kroppsspråk... 

    

Läraren ställer öppna 
frågor till barnen... 

    

Läraren bjuder in 
barn/en till dialog... 

    

Läraren upprepar det 
barnen säger med ett 
mer utvidgat språk...  

    

  Läraren försöker att 
inkludera alla barn i 
talutrymmet... 

    

Läraren förbereder 
barnen innan ny 
aktivitet... 
(exempelvis säger till 
i tid att de måste 
avbryta leken snart) 

    

Läraren hittar på 
annan aktivitet för 
barn som inte vill 
delta i samlingen...  
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(Bilaga 2) Observationsmatris – Fokus på barns agerande i samlingen 

 

 
Barns agerande Stämmer ej Stämmer delvis  Stämmer helt  Kommentarer 

Barnens reaktioner 
när samlings signalen 
formuleras… 

Nyckelord:     

Barn visar någon form 
av irritation på att 
deras eventuella 
lek/aktivitet blir 
avbruten av samlingen 

    

Barn släpper lätt 
aktiviteten som de 
befinner sig i 

    

Barnens 
uppmärksamhet är 
mot den vuxne 

    

Samlingens innehåll 
väcker intresse och 
uppmärksamhet 

    

Barnens försök till 
kommunikation hörs 
och uppmärksammas 
av den vuxnes 

    

Barnen kommunicerar 
genom kroppsspråk, 
stödtecken, gester 

    

Barn som inte vill 
delta måste delta ändå 

    

Barn som inte vill 
delta får sätta sig med 
en annan lugn 
aktivitet/lek 

    

Barn släpps från 
samlingen utan 
instruktion 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

(Bilaga 3) Medgivandeenkät  
 
Till vårdnadshavare på ***** avd *****, 
 
Vi heter Josephine Bergebo och Linnea Ekestorm och är studenter på Uppsala universitet, 
Förskollärarprogrammet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och har valt att skriva om 
samlingen ur barnens perspektiv med fokus på kommunikation, interaktion och barnens 
delaktighet. Vår metod för att undersöka detta är observation genom anteckning och, om 
det tillåts, ljudinspelning.  
 

• Observationerna här kommer utföras av Josephine Bergebo/Linnea Ekestorm  
• Fokus är på samlingen ur grupperspektiv och inte på enskilda barn. 
• Garanterad avidentifiering av barn, pedagoger och förskola och avdelning.  
• Det är endast vi som kommer hantera materialet från observationerna. 
• Det färdiga examensarbetet kommer ligga uppe på DiVa, Digitala vetenskapliga arktivet.  

  
Ni kan när som helst under arbetets gång dra tillbaka deltagandet.  
 
Vad vi behöver från er är att ni som barnets vårdnadshavare skriver under detta och så 
snart som möjligt skickar med barnet brevet tillbaka till förskolan så att ansvarig lärare kan 
samla in svaret vid tillfälle. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 
 
  ⃣  Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
  ⃣  Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
Datum…………………………………………….. 
 
……………………………………………………..  
vårdnadshavares underskrift/barnets namn 
 
Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på telefonnummer nedan: 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Josephine Bergebo, (telnr) 
Linnea Ekestorm, (telnr)  
Handledare på Uppsala Universitet är Per Norlin, (telnr) 
 


