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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete är att få en ökad förståelse för hur barnen uppfattar samlingen samt få 

en inblick i hur delaktiga barnen är i samlingen och på vilket sätt pedagogen gör dem 

delaktiga. Samlingen är en aktivitet som sker varje dag på många förskolor och är idag 

utformad på många olika sätt. Vår fundering har därför varit hur barnen uppfattar samlingen, 

är den för dem meningsfull och lustfylld? Eller sker samlingen på grund av att traditionen 

lever kvar? För att få svar på detta har vi valt att fokusera på barnens perspektiv och vad 

barnen uppfattar om samlingen. Begreppen delaktighet och inflytande är, tillsammans med 

barns perspektiv, våra teoretiska utgångspunkter.  

För att få en förståelse för detta valde vi att genomföra fyra barnintervjuer och tre 

observationer på en förskola i Mellansverige. Det material vi fick in genom våra 

barnintervjuer och våra observationer ligger till grund för det resultat vi fick fram.  

Resultatet visar att barnen och pedagogerna visar glädje då det blir dags för samling. Utifrån 

observationerna kan vi se att pedagogerna gör barnen delaktiga och ger dem inflytande, men i 

barnintervjuerna framkommer att barnen önskar mer delaktighet och inflytande under 

samlingen.  

Nyckelord: samling, barns perspektiv, delaktighet, inflytande.  
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1. Inledning 

Vi har valt att skriva vårt arbete om samlingen i förskolan. Begreppet samling innebär att det 

är en gruppaktivitet där både barn och vuxna deltar (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012, 

s. 2). Anledningen till att vi valt att skriva om samlingen i vårt arbete är för att vi har många 

olika erfarenheter från dem. Det finns inte någon bestämd mall för hur en samling ska 

genomföras och den kan därmed utformas på olika sätt. Vi anser att detta ämne är relevant för 

att samlingen har en stor plats i dagens förskolor. Som blivande förskollärare kommer vi 

troligen att genomföra egna samlingar och även delta på andra pedagogers samlingar. 

Samlingen i förskolan är en central del och det har den varit sen den infördes i samband med 

barnträdgårdarna. Dagens samlingar ser nästan exakt likadana ut som för 70 år sedan 

(Olofsson, 2010, s. 9). Under de senaste decennierna har samlingen ifrågasatts eftersom den 

inte nämns i förskolans läroplan (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012, s. 1).  

De erfarenheter vi har från samlingen i förskolan är att den ofta avbryter barnens fria lek. Vi 

har upplevt att barnen ibland protesterar mot den då de hellre vill leka klart. Det får oss att 

tolka den aktiviteten som ett måste för barnen. De får inte välja om de vill delta eller inte. När 

vi har varit ut på förskolor har vi sett att pedagogerna inte intar ett barns perspektiv så ofta. 

Pedagogen lyssnar inte på barnen och låter inte barnen få uttrycka sin mening och sina tankar. 

Att avbryta barnens lek för att genomföra en samling kan också ge mycket positivt. Vi har sett 

att den skapar gemenskap i barngruppen och att barnen har roligt tillsammans. Den är också 

ett bra tillfälle då barnen gemensamt får uppleva och lära sig nya saker tillsammans med 

pedagogen. Vi har sett många aktiviteter som fångat barnens intresse, till exempel att en 

spännande ”sångpåse” varit med eller då barnen fått experimenterat.  

Andra erfarenheter när det gäller samlingen i förskolan är att den alltid sker innan lunchen och 

när lunchen är serverad är den slut. Det är inte alltid det finns ett tydligt syfte med samlingen 

utan pedagogen samlar ibland barnen i ett rum och frågar barnen vad de skulle vilja göra. Att 

fråga barn vad de vill är till en viss del att ge dem inflytande. Men inflytande handlar om så 

mycket mer, det handlar om att fånga barnens intresse och planera aktiviteterna efter det 

(Arnér, 2014, s. 14).  

Eftersom barnen är samhällsmedborgare har de sina egna rättigheter och har därför rätt att 

påverka sin vardag. I det här arbetet vill vi därför få fram vad barnen tycker om 

samlingssituationen och vill försöka se samlingen ur barnens ögon, alltså ur ett barns 

perspektiv. En fundering kring detta är om vi som pedagoger har rätt att avbryta barnens lek 

för att ha en samling och i sådant fall vad blir då syftet med den. Vad gör samlingen viktigare 

än barnens fria lek? (Jmf, Olofsson, 2010, s. 50).  

1:1 Syfte och frågeställning  

Syftet med det här arbetet är att vi vill få en ökad förståelse för hur barnen uppfattar 

samlingen samt få en inblick i hur delaktiga barnen är i samlingen och på vilket sätt 

pedagogen gör dem delaktiga. 
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Frågeställningarna till detta arbete blir därför: 

- Hur uppfattar barnen samlingen på förskolan?  

- Hur delaktiga är barnen i samlingen och på vilket sätt gör pedagogen dem delaktiga? 
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2. Litteraturö versikt 

2:1 Samlingens tradition 

Den svenska beteckningen på samling handlar om att det är flera människor som samlas och 

att det sker i en ring. Davidsson (2000, s. 6) hävdar att sitta i en ring och samtala ses som det 

mest jämlika sättet att mötas på eftersom alla sitter lika nära centrum och alla ser alla. 

Samlingens form cirkeln är en symbol för gemenskap. Att placera barnen och sig själv som 

pedagog i en ring bidrar till att skapa en social tillhörighet i gruppen. Samlingen blir på så sätt 

ett redskap för att bygga upp en vi- känsla (Davidsson, 2000, s. 6; Olofsson, 2010, s. 122). 

När samlingen sker blir det en aktivitet som skiljer sig från de övriga aktiviteterna på 

förskolan då samlingen är mer lik skolan i sitt innehåll. Ur pedagogens perspektiv betraktas 

samlingen som en planerad och pedagogisk aktivitet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, 

s. 184). Aktiviteten är oftast vuxenstyrd där pedagogen anser att det är ett bra tillfälle för 

barnen att öva olika färdigheter såsom att sitta stilla, vänta på sin tur, fungera i grupp och att 

prata inför andra (Olofsson, 2010, s. 48).  

Davidsson (2000, s. 24) lyfter fram att samlingen i förskolan har utvecklats i två 

samlingstraditioner. Den ena är från daghemmen och den andra från lekskolan. I 

daghemstraditionen ägde samlingen rum vid olika tider på dagen och utgjorde ett avbrott från 

de fria aktiviteterna. Innehållet i samlingarna hade ofta förutbestämda aktiviteter som till 

exempel att man läste sagor, lekte lekar eller sjöng. Dessa samlingar ägde rum i mindre 

grupper (Davidsson, 2000, s. 24). I lekskolan däremot byggde det mycket på traditioner från 

barnträdgården. Här var samlingen ofta första stunden på dagen eller utgjorde en lektion kring 

temats gång. I lekskolan hade almanackan en lång tradition och det tränades regler som gällde 

i skolan (Davidsson, 2000, s. 25). Det mest centrala i samlingens idé som gällde i dessa två 

traditioner var behovet att samla och samlas.   

Förskolans läroplan nämner inte att barnen ska vara passiva mottagare utan den framhäver att 

barn ska vara aktiva i sitt kunskapssökande (Lpfö98/10, s. 5). Så frågan är om samlingen är 

förskolans höjdpunkt även för barnen eller är det pedagogen som känner att samlingen är ett 

bra tillfälle för barnen att lära sig (Olofsson, 2010, s. 48-49). Olofsson (2010, s. 50) hävdar att 

samla barnen av rutin är dålig respekt för barnens tid och egna aktiviteter och därför är det 

viktigt att samlingen har ett tydligt syfte så att inte leken avbryts för ingenting. Under de 

senaste decennierna har samlingen ifrågasatts eftersom förskolans läroplan inte nämner 

samlingen som ett måste (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012, s. 1).  

I förskolans värld finns det en stark tradition om hur saker ska vara och pedagoger upplever 

att traditionerna ”sitter i väggarna.” Ett exempel på detta är att samlingen lever kvar till sitt 

utseende trotts att barnsynen har förändrats. Förr skulle barnen vara lydiga, sitta stilla och 

lyssna medan nu ska barnen vara delaktiga och ha inflytande. Pedagogen ska följa barnens 

intressen och försöka inta barnens perspektiv samt se barnet som kompetent (Arnér, 2006, s. 

32; Olofsson, 2010, s. 19-20). 



8 
 

2:2 Planering av samlingen 

Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012, s. 5) hävdar att det finns strukturer pedagogen 

måste tänka på vid planeringen av samlingen, både yttre och inre strukturer. Med yttre 

strukturer menas den fysiska platsen, till exempel hur barnen ska sitta i förhållande till 

varandra. En cirkel symboliserar, som redan nämnts, att alla är lika viktiga medan om barnen 

sitter i en halv cirkel och pedagogen framför barnen är hen mer synlig och får indirekt en 

tydligare position (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012, s. 5). Med inre strukturer menas 

hur pedagogen hanterar samlingen som till exempel hur hen kommunicerar och integrerar 

med barnen. Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012, s. 17-18) menar att samlingen är, fast 

den ofta saknar barns delaktighet, en bra situation för barn att uppleva att de tillhör en grupp 

och samlingen medför att barnen får erfarenheter av en gruppgemenskap. Dessutom är 

samlingen en gynnsam aktivitet för att få kunskap om och delta i kulturella uttryck som 

musik, sång och spel. Förskolans läroplan framhåller att lärandet i förskolan ska baseras på 

samspelet mellan vuxna och barn och på att barnen lär av varandra. Därför är barngruppen en 

viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande (Skolverket, 2013, s. 23).  

Som pedagog måste hen ha en uppskattande attityd mot enskilda barn och mot barngruppen 

och deras möjlighet till engagemang och delaktighet i olika beslutsfattandeprocesser (Eide, Os 

& Pramling Samuelsson, 2012, s. 17). Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012, s. 18) 

hävdar att en detaljerad planering för samlingen kan på ett sätt vara ett hinder för barnets 

delaktighet men det beror helt på planeringens kvalitet. Har pedagogen planerat utifrån 

barnens intressen och ur barnens perspektiv är det mycket möjligt att pedagogen kan bidra 

med något som fångar barnens intresse och ger alla barn möjlighet till deltagande. Oavsett om 

samlingen är planerad så kommer pedagogen behöva vara beredd på att ändra den eftersom 

barnen har rätt till att delta och påverka. Grunden till en förändring är att både barnen och 

pedagogen är aktiva subjekt i interaktion med varandra. Det förutsätter att pedagogen lämnar 

möjligheter till barnen att påverka. Det handlar om att se barnen som resurser (Eide, Os & 

Pramling Samuelsson, 2012, s. 19). Tar man utgångspunkt i barnens tankar upptäcker man 

snart som pedagog att det inte går att planera en gång för samlingar och sedan följa den 

planeringen varje år. Varje barn har olika erfarenheter, därför fungerar inte samma planering 

på olika barngrupper. Planeringen måste göras utifrån barngruppen (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 22). Enligt Sjöholm m.fl. (2011, s. 64) var de grundläggande didaktiska 

frågorna från början vad? hur? och varför? men idag räknas även frågan för vem? Dessa 

didaktiska frågor måste pedagogen ha i åtanke då hen ska planera sin samling samtidigt som 

pedagogen ska ha barngruppens intresse i tankarna vid sin planering.  

Ett värdefullt bidrag för att göra barnens förslag lika viktiga som pedagogens är att som 

pedagog undvika att ha full kontroll och istället förlita sig på barnen. Att arbeta på detta sätt 

kräver en vilja och en förmåga hos pedagogen att vara lyhörd och öppen mot barnens tankar 

och vad de uttrycker. Det handlar om att närma sig barnen på ett lekfullt sätt. En förändring 

mot en allt mer delaktighet i samlingen förutsätter en medvetenhet hos pedagogen. Det är 

nämligen väldigt lätt att falla tillbaka till traditionerna där pedagogen kommunicerar och 

barnen är passiva mottagare (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012, s. 19).  



9 
 

2:3 Barnsyn 

Förr såg man barn som ofullständiga vuxna och ansåg att de skulle utvecklas och socialiseras 

in i vuxenlivet. Barnen ansåg vara i en transportsträcka till vuxenlivet och barnet skulle bli 

något (Johansson, 2003, s. 47). Begreppet becoming ledde till att vuxna var mer intresserad av 

för vad barnen skulle bli som vuxna än hur de hade det som barn (Svenning, 2011, s. 38). Idag 

har det kommit en ny syn på barn som lyfter fram det kompetenta barnet. Johansson (2003, s. 

47) och Halldén (2012, s. 31) menar att barnet ska ses som being, värt ett stadium i sin egen 

rätt. Barnet är här och nu och vill lära sig i en gemenskap. Det kompetenta barnet har vuxit 

fram alltmer och har lyft barnets rätt att bli hörd (Halldén, 2012, s. 31-35; Svenning, 2011, s. 

40). Barnen är medmänniskor med intentioner och de är delaktiga i sin livsvärld. De vuxna 

ses inte heller som färdiglärda utan alla lär sig tillsammans hela livet (Arnér, 2006, s. 94; 

Johansson, 2003, s. 47). Om man betraktar lärandet som en process som pågår hela livet för 

alla finns det alltid tillfällen att lära sig, barn lär av varandra och av vuxna samtidigt som 

vuxna lär sig av varandra och av barn (Arnér, 2006, s. 94; Svenning, 2011, s. 42). 

I förskolans läroplan kan man läsa att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” 

(Lpfö98/10, s. 12). Dessa tankar har haft stort genomslag i förskolan då barn ska kunna agera 

såsom kompetenta, delaktiga, medvetna och ansvarsfulla samhällsmedborgare. Detta är en 

barnsyn där man fokuserar på barnens kompetenser. Pedagogen är nyfiken och lyssnar till vad 

barnen har att säga (Olofsson, 2010, s. 23).  

Olofsson (2010, s. 48) beskriver samlingen som en aktivitet där det är pedagogen som anser 

att det är ett bra tillfälle för barn att lära sig olika färdigheter såsom att sitta stilla och lyssna. 

Hen beskriver också samlingen som en vuxenstyrd aktivitet, vilket betyder att de gamla 

uppfattningarna om samlingen lever kvar trots att vår barnsyn har förändrats. Barn har egna 

rättigheter att påverka sin situation och de ska ges rätt till demokrati, delaktighet och 

inflytande. Barns lärande ska vara lustfyllt och barn ska lära sig aktivt och inte bli tvingade att 

delta på något som de inte vill (Olofsson, 2010, s. 59). I FN:s Barnkonvention står det att barn 

är samhällsmedborgare med egna demokratiska rättigheter. Rättigheter som att få uttrycka sin 

egen mening och mötas med respekt för sina åsikter (Regeringskansliet, 2012, s. 12-13). 

Något som också vuxit fram är att se barnens perspektiv. Ett barns perspektiv är barnets 

erfarenheter, intentioner och uttryck, det är alltså barnet själv som representerar sin livsvärld. 

Det innebär att se vad barnen är intresserade av (Sommer m.fl. 2011, s. 42; Svenning, 2011, s. 

47- 48). Att pedagogen tar in barnets livsvärld och lyssnar till barnets egna erfarenheter, 

berättelser och ord (Arnér, 2014, s. 30). Enligt Arnér (2006, s. 94, 102) handlar barns 

perspektiv om att pedagogen intresserar sig för barnen som människor och ser att en 

interaktion med barn ger pedagogen en möjlighet till utveckling. Det handlar om att barnet 

försöker få den vuxne att förstå sin värld. Ett barns perspektiv blir endast synligt när barnet får 

uttrycka sina tankar, erfarenheter, upplevelser och känslor utan att de tolkas av någon vuxen. 

Detta betyder också att alla barn har ett eget barns perspektiv (Svenning, 2011, s. 47 -  48). 

Att anpassa förskolans verksamhet till barnen handlar först och främst om att pedagogen 

försöker förstå barnens värld, att hen är intresserad av den och att hen skapar förutsättningar 
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och utmaningar i, för barnen, meningsfulla sammanhang (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000, s. 22).  

I skollagen går det att läsa att förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande och lägga 

grunden för det livslånga lärandet. Alla barn ska få sina behov tillgodosedda och på så sätt ge 

bästa möjlighet till utveckling och lärande (SFS 2010:800, s. 2). Skolverket (2013, s. 24) 

sammanfattar skollagen med att barnets bästa ska vara utgångspunkten och därför är det 

viktigt att planera och organisera verksamheten utifrån barnens perspektiv. Arnér (2014, s. 22) 

menar att en förändrad barnsyn är avgörande för att barnens delaktighet, inflytande och 

demokrati ska kunna göras möjlig. Det som avgör detta är pedagogens syn på barn, fostran 

och lärande. 

2:4 Delaktighet och inflytande 

Hamerslag (2013, s. 7) hävdar att barns delaktighet på senare tid har fått en högre status. 

Barns delaktighet och inflytande utgör idag centrala värden i både skollagen och förskolans 

läroplan. Förskolans verksamhet ska planeras utifrån barnens erfarenheter, behov och åsikter 

och barnens nyfikenhet och deras intressen ska uppmuntras. Förskolan ska vara en plats där 

barn kan delta och utöva inflytande och genom att barnen får vara delaktiga lär sig barnen att 

deras åsikter och känslor respekteras (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, s. 187). 

Delaktighet handlar om att barnen blir lyssnade på och de får stöttning i att uttrycka sig. 

Barnen involveras i beslutfattningsprocessen och på så sätt får de makt och ansvar när det 

gäller beslutsfattandet. Johannesen och Sandvik (2012, s. 31) menar att delaktighet inte bara 

handlar om att barnen kan ta lika stort ansvar som vuxna. De hävdar att det formella ansvaret 

ska ligga hos den vuxne. Pedagogen ska inte lämna beslutsfattandet till barnen utan hen ska 

involvera barnen och få dem att känna att de är behöriga till att delta i beslutsfattandet genom 

att kommunicera, ställa frågor och lyssna på dem (Sheridan & Pramling Samulesson, 2009, s. 

189). Om barn i förskolan ska få möjlighet till delaktighet måste pedagogerna släppa 

kontrollen och våga stå tillsammans med barnen (Johannesen & Sandvik, 2012, s. 42). Barns 

deltagande kan enligt Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012, s. 7) ses som något dubbelt. 

Det handlar dels om att ge barnet en möjlighet att delta och ingå i en grupp, att känna 

gemenskap. Att barnet får möjlighet att känna att hen tillhör en grupp och att barnet kan 

påverka gruppen. Men det handlar också om att varje enskilt barn blir lyssnat på och att barnet 

får möjlighet att uttrycka sina önskemål och idéer.  

Pedagogen måste kunna ta in barnens perspektiv och kunna följa upp deras initiativ samt vara 

lekfull och närvarande med barnen. Hamerslag (2013, s. 13 – 14) menar att det viktigaste för 

att barn ska kunna bli delaktiga i förskolan är att pedagogerna försöker närma sig barnens 

perspektiv. Erfarna pedagoger vet oftast vad barnen intresserar sig för och hur hen kan fånga 

barnens uppmärksamhet. Genom att ta tillvara på vad som intressera barnen kan barnen bli 

delaktig i samlingen (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012 s. 4). Förskolans läroplan lyfter 

fram att: 
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Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och 

få uppleva sitt eget värde samt tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar och 

utvecklar normer för arbetet och samvaro i den egna barngruppen (Lpfö98/10, s. 8). 

Det har visat sig att vid lärarstyrda aktiviteter finns det mindre utrymme för delaktighet. 

Olofsson (2010, s. 14) lyfter fram tre olika typer av samtal vid samlingssituationen. Det första 

samtalet kännetecknas av att det är pedagogen som leder och styr ämnet. Pedagogen är den 

som förmedlar ordet mellan barnen. Det andra samtalet kännetecknas av ett förhör där 

pedagogen frågar ut barnet om sådant hen redan vet. Det tredje och det sista samtalet 

kännetecknas av ett äkta samtal. Där har pedagogen ingen avsikt med samtalet utan hen bidrar 

med egna erfarenheter och ställer nyfikna frågor till barnen. Olofsson (2010, s. 14) hävdar att 

det ledda samtalet och förhöret är de samtalsformer som kännetecknar samlingarna i 

förskolan. Pedagogens förhållningssätt har en avgörande betydelse för barns möjlighet till 

delaktighet. Men barnen kan själva skapa och utveckla delaktighet på kreativa sätt även i 

lärarstyrda aktiviteter (Hamerslag, 2013, s. 14 – 15, 139). Men samlingssituationen har också 

ett stort pedagogisk värde och pedagogen kan vid samlingen lyfta fram olika teman eller 

sådant som berör alla barn och på så sätt stärka gruppdynamiken (Olofsson, 2010, s. 56).  

Inflytande handlar om att barnen ska få påverka sin tillvaro. Pedagogen ska planera sitt 

innehåll i förskolan med uppmärksamhet på barnens erfarenheter och idéer. Det handlar om 

att pedagogen ska ge barnet en röst eftersom det är pedagogen i förskolan som har makten om 

barnens röster ska få bli hörda eller inte (Arnér, 2014, s. 14).  FN:s barnkonvention 

förespråkar att själva idén med barns rättigheter bland annat handlar om att ”barnet har rätt att 

uttrycka sin mening och bli respekterat” (Regeringskansliet, 2012, s. 6). Arnér (2014, s. 14) 

lyfter fram att pedagogen ska planera innehållet i förskolan med uppmärksamhet på barnens 

erfarenheter, idéer och tankar och på så sätt ge barnen möjlighet att påverka sin tillvaro. Det 

handlar om att planera verksamheten utifrån barnens önskemål och intressen och på så sätt ge 

barnen inflytande. 

Delaktighet och inflytande handlar inte bara om att få vara med och bestämma. Det handlar 

om att alla är del av en gemenskap där alla måste visa respekt och att alla får bli inkluderade. 

Delaktighet och inflytande handlar om hur människor samspelar, lyssnar till och respekterar 

varandra (Johannesen & Sandvik, 2012, s. 31). Vuxna måste ha tillit till barnens förmågor, 

barn klarar många olika saker bara de får rätt stöd och vägledning av vuxna (Svenning, 2011, 

s. 74). Att få delaktighet och att ha inflytande är inte bara barnets rätt utan det är också viktigt 

för barnens utveckling av demokratiska principer (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, s. 

187). 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, s. 91) hävdar att barnen i förskolan får 

olika roller då flickor ses som ”hjälpfröknar” och pojkar som rebeller. Forskning om 

förskolan visar att genus påverkar barnens möjligheter till olika positioner och pedagogen ger 

också barnen olika möjligheter då hen utmanar pojkar och flickor olika vid lek och lärande. 

Pedagogerna i förskolan är ofta stereotyp och förstärker de traditionella könsmönstren istället 

för att utmana dem (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 92). Detta trotts att 

man i förskolans läroplan kan läsa att:  
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Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att 

bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 

forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar i förskolan ska ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller (Lpfö98/10, s. 5). 

I förskolan kan man tydligt se att den manliga normen lever kvar. De flesta sånger, som 

sjungs på samlingarna, handlar om manliga figurer. Detta märker man tydligt genom att det är 

pojknamn eller ”han” i texterna. Det är inte bara i sånger som mannen dominerar utan även i 

böcker, berättelser och i ramsor (Olofsson, 2010, s. 82). Flera författare hävdar att pojkar får 

ta mer plats i förskolan och att pojkar uppmuntras att ta mer plats än vad flickor får. 

Pedagogerna tystar oftast flickorna direkt och det leder till att flickorna träder tillbaka och 

låter pojkarna ta plats. Det visas också att pojkar får fler frågor i förskolans samling och 

därmed får de mer delaktighet och inflytande (Olofsson, 2010, s. 80; Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009, s. 92).  

 2:5 Sammanfattning av litteraturöversikt  

Samlingen i förskolan har varit en tradition sedan barnträdgårdarnas tid. Samlingen som då 

var formad som en cirkel skulle symboliseras av gemenskap där alla var lika mycket i 

centrum (Davidsson, 2000, s. 6). Samlingen idag ser ungefär lika ut som förr fast det har 

kommit en ny barnsyn. En syn på barn där de är egna kompetenta individer med egna 

rättigheter. Barnet är being, en medmänniska som utvecklas tillsammans men andra barn och 

vuxna. Man ser inte längre barnen som något de ska bli utan de är här och nu (Halldén, 2012, 

s. 31-35). Idag anser man att ingen är fullärd utan alla utvecklas och lär hela livet i det 

livslånga lärandet (Johansson, 2003, s. 47).  

I och med en ny syn på barn så handlar mycket i förskolan om att ta ett barns perspektiv. Det 

handlar om att kunna se saker ur barnens ögon och på så sätt göra deras röster hörda (Sommer 

m.fl.2011, s. 42; Svenning, 2011, s. 47- 48). Barn har också rätt till delaktighet och inflytande 

och det nämns både i skollagen, förskolans läroplan och i FN:s barnkonvention (Hamerslag, 

2013, s. 7). Barn har rätt att vara med och påverka sin situation i förskolan och ansvaret ligger 

hos pedagogerna att fånga in barnens tankar och idéer och göra deras röster hörda 

(Johannesen & Sandvik, 2012, s. 31). Båda könen ska få chans till delaktighet och ska ges lika 

mycket talutrymme (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 92). 

När pedagogen planerar för en samling gäller det att hen tänker på både de yttre- och inre 

strukturerna. När pedagogen planerar för samlingen är det viktigt att hen gör det utifrån vad 

som intresserar barnen och på så sätt göra dem delaktiga och ger dem inflytande. Det spelar 

ingen roll hur väl planerad planeringen är för pedagogen måste ändå vara beredd på att ändra 

den utifrån barnens åsikter (Eide, Os och Pramling Samuelsson, 2012, s. 5, 19). 
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3. Teöretisk utga ngspunkt 

De tre huvudsakliga begrepp som ligger till grund för detta arbete är barns perspektiv, 

delaktighet och inflytande. Dessa tre begrepp lyfter fram barns rättigheter och sätter barnen i 

fokus. Barns perspektiv, delaktighet och inflytande är de tre begreppen som ska hjälpa oss att 

analysera vårt resultat.  

3:1 Barns perspektiv  

Enligt Hamerslag (2013, s. 7) ska den pedagogiska verksamheten utgå från barnens åsikter, 

behov, erfarenheter och motivation samt att deras intressen ska uppmuntras. För att kunna 

planera verksamheten utifrån barnen måste pedagogen kunna inta ett barns perspektiv för att 

få en förståelse för hur barnen uppfattar sin omvärld. Arnér (2006, s. 29) framhäver att ett 

barns perspektiv handlar om det barnen ser med sina ögon. Med barns perspektiv avses det 

som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening (Johansson, 

2003, s. 42). För att pedagogen ska kunna förstå vad barnen uppfattar i sin omvärld ska hen 

söka efter vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot och på så sätt kunna se vad som är viktigt 

för dem (Arnér, 2006, s. 29). Ett barns perspektiv innebär att barnens egna röster får komma 

till tals medan ett barnperspektiv är ett perspektiv som syftar till att ta tillvara barns villkor 

och verka för barnens bästa, att förstå barnen på deras villkor genom att inkludera deras 

röster. När ett barns perspektiv tolkas av pedagogen blir det ett barnperspektiv och det är då 

pedagogen som representerar barnen och försöker se och uppleva ur barnens ögon (Sommer 

m.fl. 2011, s. 23, 39). Sommer m.fl. (2011, s. 42) menar att skillnaden mellan dessa begrepp 

är att med ett barnperspektiv ses barnet som ett objekt eftersom pedagogen tolkar det barnet 

säger och tror sig veta vad barnet vill. Medan med ett barns perspektiv ses barnet som subjekt 

i sin egen livsvärld.  

Att pedagogen försöker inta ett barns perspektiv är en förutsättning för att pedagogen ska 

kunna göra barnen delaktiga och kunna ge dem inflytande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2003, s.71; Westlund, 2011, s. 29). Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s.70) menar att 

samtidigt som barns perspektiv är en förutsättning för att barn ska kunna bli delaktiga och få 

inflytande är delaktighet en förutsättning för barns möjlighet att uttrycka sin egen mening.  

3:2 Delaktighet 

Enligt Arnér (2006, s. 26) handlar delaktighet om att barnen får ta del av något som andra 

redan har bestämt eller att barnen får vara en del av ett gemensamt fokus. Shier (2001, 

refererad i Hamerslag, 2013, s. 13) lyfter fram fem nivåer av delaktighet. Den första nivån 

handlar om att barnet blir lyssnat på och den andra nivån handlar om att barnet får stöttning i 

att uttrycka sig. Tredje nivån beskriver att barnets åsikter ska tas hänsyn till och den fjärde 

nivån handlar om att barnet ska bli involverad i processen om beslutsfattandet. Den femte och 

sista nivån beskriver att barnet ska ha delad makt och delat ansvar för beslutsfattandet.  
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Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s.72) är barns delaktighet både ett värde och 

en pedagogisk fråga. Delaktighet som värde vilar på etiska ställningstaganden som ger barnen 

rätt att uttrycka sin mening i olika sammanhang. Här är barnen en del av ett sammanhang där 

deras sätt att tänka och förstå utgör en värdefull dimension (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003, s.71). Delaktighet som pedagogik vilar också på etiska ställningstaganden 

men har en djupare innebörd. Det handlar om att barns sätt att förstå och uttrycka sig får en 

viktig betydelse genom att deras åsikter och tankar tas tillvara (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003, s.71). Delaktighet som pedagogik handlar om att vilja och kunna fånga det 

som intresserar barnen, det vill säga fånga barns perspektiv och deras värld och kunna få en 

förståelse för hur deras erfarenheter och förståelse kan tas tillvara (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003, s.79). 

3:3 Inflytande 

Skillnaden mellan begreppen delaktighet och inflytande handlar om att barnen vid delaktighet 

får ta del av något som någon annan redan har bestämt medan inflytande handlar om att 

barnen får vara med och påverka sin situation samt att pedagogen planerar verksamheten 

utifrån barnens intressen (Westlund, 2011, s. 17, 20).  

Inflytande handlar om att barnen ska ges möjlighet att påverka sin egen vardag och sin 

situation i förskolan på ett påtagligt sätt (Arnér, 2006, s. 26). För att barnen ska kunna kräva 

mer inflytande på egen hand måste begreppets innebörd, enligt Westlund (2011, s. 17-18, 

153) vara tydligt och barnen måste få uppleva att de kan påverka. Det är pedagogens 

förhållningssätt som styr hur mycket inflytande barnen får (Hamerslag, 2013, s. 13) och det är 

pedagogen som har makten att välja om barnens röster ska få bli hörda och respekteras eller 

inte (Arnér, 2006, s. 26). 

Pedagogen måste respektera barnen och ge dem förtroende samt anstränga sig för att försöka 

förstå barns uttryck och handlingar (Westlund, 2011, s. 20). När barn upplever att deras värld 

blir hörd och sedd, att deras intressen och sätt att förstå uppmuntras och tas på allvar på ett 

respektfullt sätt blir barnen delaktiga och har inflytande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2003, s.71-72). Barn har rätt att bli respekterade, rätt att delta och få uttrycka sina egna åsikter 

samt rätt till att påverka sitt dagliga liv. Eftersom barnen har dessa rättigheter måste de ges 

möjligheten att utveckla ställningstaganden och färdigheter som gör det möjligt för barnen att 

uttrycka sina åsikter (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, s. 187). Arnér (2006, s. 12) 

framhäver att barn ska ha rätt till inflytande i förskolans verksamhet och pedagogernas 

förhållningssätt i förskolan påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför blir pedagogerna viktiga förebilder för barnen i 

dessa sammanhang.  
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4. Metöd 

Metod betyder tillvägagångssätt, ett medel för att kunna lösa problem eller för att kunna 

komma fram till ny kunskap (Bjørndal, 2005, s. 22). I det här arbetet kommer två olika 

metoder att användas för att ta reda på hur barnen uppfattar samlingssituationen och hur 

delaktiga barnen är i samlingen samt på vilket sätt pedagogen gör dem delaktiga. De olika 

metoderna är barnintervjuer och observationer. Arbetet är inte styrt av metoderna utan 

metoderna har valts efter att problemformuleringen skrevs (Vetenskapsrådet, 2011, s.41; 

Trost, 1997, s. 7). En kvalitativt inriktad studie är oftast helhetsinriktad när det gäller hur hen 

ska gå tillvägar för att studera det man intresserar sig för och det insamlade materialet 

kommer i stort sätt styra slutsatserna (Løkken & Søbstad, 1995, s. 29-30). I detta fall är det 

samlingen som vi har fördjupat oss i. För oss handlade det mer om att få en förståelse än en 

förklaring för hur barn upplever samlingen samt hur delaktiga de är i samlingen.  

4:1 Arbetsfördelning 

Eftersom vi har valt att skriva det här självständiga arbetet tillsammans har vi valt att göra det 

mesta ihop. Det vi har delat upp är litteraturen och metod delen. Vi har valt att läsa hälften var 

av litteraturen för att sedan delge varandra. På så sätt har vi båda fått ta del av all litteratur.  

Emelie Ferm har ansvarat för hela delen i metoden som berör barnintervjuer. Hon har både 

skrivit delen som berör barnintervju och genomfört intervjuerna. Det betyder att det är Emelie 

som läst all litteratur som berört intervju som metod. Hon var även den som tog kontakt med 

förskolan då hon är bekant med personalen sen tidigare. Malin Enqvist Pettersson har ansvarat 

för hela delen som berör observationen. Hon har både skrivit om och genomfört 

observationer. Det betyder att Malin har varit den som läst all litteratur som berört observation 

som metod.  

Även fast vi har skrivit olika delar i arbetet har vi suttit tillsammans för att kunna rådfråga 

varandra och få en röd tråd genom hela arbetet.  

4:2 Metod för datainsamling – barnintervju 

(Emelie Ferm) 

Den metod som används mest inom samhällsvetenskap är att samla in forskningsmaterial 

genom att fråga och samtala med människor (Esaiasson m.fl. 2012, s. 227). Det som 

karakteriserar en intervju är att en person ställer muntliga frågor till en annan person som 

förväntas kunna ge svar på frågorna (Løkken & Søbstad, 1995, s. 94).  

Jag har valt att göra kvalitativa barnintervjuer för att försöka få in barnens perspektiv i arbetet. 

I en kvalitativ intervju är inslagen av standardisering mindre utpräglat och den är också 

ostrukturerad och öppen eftersom det viktigaste är att få kunskap om den intervjuades 

referensram (Løkken & Søbstad, 1995, s. 97). Vi ville att barnens uppfattningar om 

samlingssituationen skulle komma fram. Intervjuaren kan via en intervju ta del av vad barnen 

tänker, uppfattar och önskar. Det kan alltså ge intervjuaren en inblick in i barnens inre värld 

(Løkken & Søbstad, 1995, s. 94). Det är vad barnen själva tycker om samlingen som är syftet 
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med barnintervjuerna och därför blir det en respondentundersökning. När en 

respondentundersökning används kan två olika huvudtyper användas och i detta arbete har 

frågeundersökning valts (Esaiasson m.fl. 2012, s. 228). Den huvudtyp som kommer användas 

inom frågeundersökning är intervju. Intervju är en metod där muntlig kommunikation sker 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Esaiasson, 2012, s. 232). Kvaliteten 

på den information intervjuaren får genom sin intervju är helt beroende av vilket klimat hen 

lyckades skapa under samtalet (Bjørndal, 2005, s. 93). Finns en god kontakt med barnen finns 

det en större förutsättning för att barnen berättar och delar med sig av sina tankar till 

intervjuaren (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 27). 

En annan anledning till att barnintervjuer valdes var för att det enligt Vetenskapsrådet (2011, 

s. 31) är ett nödvändigt villkor för att den metod som används ska kunna besvara den 

frågeställning som finns. Jag genomförde barnintervjuer för att vi skulle kunna besvara 

frågeställningen om hur barnen uppfattar samlingssituationen. Intervju som metod har 

mängder med fördelar. Det ger möjlighet för intervjuaren att kunna läsa av personen som 

intervjuas till exempel om hen ger ett seriöst och ärligt svar. Risken för missförstånd är liten 

och det finns möjlighet till följdfrågor och man kan lättare följa upp svaren (Esaiasson, 2012, 

s.235-236). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 28) och Løkken och Søbstad 

(1995, s. 96) hävdar att under en intervju får man som intervjuare förutom det som sägs 

ytterligare information av barnet i form av gester, mimik, röstläge med mera. Genom att 

kunna anteckna dessa får man ett bredare underlag vid tolkningen efteråt. 

4:3 Metod för datainsamling - observation 

(Malin Enqvist Pettersson) 

Jag har valt att använda mig av observation som metod eftersom vi ansåg att observationer 

passade detta arbete då en av våra frågeställningar handlar om hur delaktiga barnen är i 

samlingen samt på vilket sätt pedagogen gör dem delaktiga. En observation går till så att 

observatören befinner sig i informatörens miljö för att se vad som händer och vad som sägs 

(Vetenskapsrådet, 2011, s.42). Ordet observation kommer från latin och betyder att iaktta eller 

att hålla utkik efter något (Løkken & Søbstad, 1995, s. 36; Bjørndal, 2005, s. 26).   

Vid en observation kan observatören inte hinna med att observera allt som händer. Bjørndal, 

(2005, s. 32) hävdar att sju enheter är allt som kan bevaras i korttidsminnet därför behöver 

observatören föra anteckningar när hen ska genomföra sin observation. Observationerna var 

därför strukturerade. Jag har valt att observera hur samspelet mellan pedagogen och barnen 

går till. Hur delaktiga får barnen vara i samlingen och hur gör pedagogen för att barnen ska bli 

delaktiga i samlingssituationen. Jag har valt ut tre kategorier att observera under samlingen. 

Dessa kategorier valdes ut då de, enligt mig, kan synliggöra barns delaktighet och inflytande. 

Den första kategorin är att jag kommer studera pedagogens och barnens talutrymme med hjälp 

av ett sträcksystem som sedan skrivs om till en tabell. Den andra kategorin är att jag kommer 

studera samspelet och hur pedagogen gör barnen delaktiga. Den sista kategorin handlar om att 

jag kommer studera pedagogens och barnens kroppsspråk. Alltså så kommer jag att ha 

samspelet i fokus.  
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Observationen kommer att vara en icke-deltagande observation då jag väljer att inte själv 

delta i samlingen utan kommer att sitta utanför och observera på ett så objektivt sätt som 

möjligt (Bell, 2006, s. 191). Genom att använda observation som metod kan man se hur 

människor samspelar i olika situationer och observatören kan få syn på många uttrycksformer 

såsom språk, tonfall, kroppsspråk, mimik, gester och så vidare. Denna observation är en 

öppen observationsstudie då alla deltagande vet om att observationen är till för en studie 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 42).  

4:4 Genomförande och urval 

Barnintervjuerna och observationerna genomfördes på en förskola i Mellansverige. Förskolan 

som valdes var bekant med Emelie och det var en förutsättning för våra barnintervjuer. Vi 

ansåg även att förskolan var stor och hade många avdelningar som Malin kunde observera på. 

Därför valde vi att begränsa oss till en förskola. Först kontaktades förskolans chef som gav 

sitt medgivande och sedan kontaktades varje avdelning om de ville delta.  

Det skickades ut informationsbrev och medgivandeblanketter (se bilaga 1 och 2) till berörda 

vårdnadshavare. Berörda pedagoger för observationerna fick även ett informationsbrev och en 

medgivandeblankett (se bilaga 3). I dessa informationsbrev framgick det vad arbetet handlade 

om och hur materialet skulle behandlas och användas efter genomförandet av barnintervjuerna 

och observationerna. I informationsbrevet om barnintervjun framgick det även att samtalen 

skulle spelas in och att det endast var med ljud. Att vi valde att spela in samtalen under 

barnintervjuerna berodde på att intervjuaren skulle kunna lägga allt fokus på barnet och inte 

behöva föra anteckningar. För enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 26) är det 

nästan omöjligt att hinna anteckna allt.  

 4:4:1 Genomförande och urval - barnintervju 

(Emelie Ferm) 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 26) hävdar att ingen bra intervju kan uppstå 

om man inte har skapat sig en bra relation till barnet som bygger på barnets förtroende. De 

menar på att pedagoger som intervjuar sina egna barn på avdelningen har en klar fördel. 

Därför valde vi att Emelie Ferm genomförde barnintervjuerna eftersom hon redan kände 

barnen sen tidigare. Den som intervjuar måste kunna känna empati, det vill säga att kunna 

sätta sig in i den intervjuades föreställningsvärld (Trost, 1997, s. 36). Eftersom denna studie 

har utgångspunkt i barnens perspektiv så tillfrågades varje barn om de ville bli intervjuade. Så 

även om vårdnadshavarna godkänt att barnet fick delta så hade även barnet en egen talan. 

Barnintervjuerna skedde i ett lugnt och avskilt rum. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000, s. 25) menar att det är bra för då kan barnet koncentrera sig bättre och hålla kvar fokus 

på intervjun. När vi kom till det avskilda rummet berättade jag för barnet vad vi skulle prata 

om och varför, samt att jag frågade om det gick bra att jag spelade in. Varje intervju blev 

olika långa (se bilaga 4). Detta menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 26) och 

Trost (1997, s. 37) kan bero på flera olika faktorer bland annat barnens ålder, hur intresserade 
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barnen var samt hur delaktiga barnen fick vara i intervjun. Det kan även bero på att barn kan 

ha svårt att sitta stilla en längre tid.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 34) menar att en intervju inte ska kännas som 

ett förhör utan den ska ha karaktär av ett samtal. Om intervjun känns som ett samtal blir 

barnen troligen mer villiga att delta och dela med sig av sina tankar. Därför hade jag innan 

skrivit ner en intervjuguide (se bilaga 4). Intervjuguiden utgjorde ett stöd för mig som jag 

kunde falla tillbaka på. 

4:4:2 Genomförande och urval - observation 

(Malin Enqvist Pettersson) 

Jag utförde mina observationer på fyra olika avdelningar och det tog två dagar. Två 

observationer per dag, varje observation var ungefär 20 minuter långa. Vi kommer endast 

kunna använda oss av tre observationer då ett barn av misstag deltog fast hen inte hade 

vårdnadshavares medgivande. Jag var på plats 15 minuter innan samlingen började för att 

prata med pedagogen som skulle leda samlingen. Jag frågade vart hen tyckte att jag skulle 

placera mig så att jag på bästa sätt kunde sitta ostört och observera, men samtidigt ändå ha en 

närhet till barngruppen. Jag frågade också om pedagogens och barnens placering i rummet för 

att innan kunna förbereda mig. När pedagogen samlade barnen som skulle delta i samlingen 

sade jag hej till barnen och berättade vad jag hette och vad jag skulle göra och att jag skulle 

sitta en bit ifrån och skriva.  

Under observationen använde jag mig av löpande protokoll då den observationstekniken 

kändes tryggast för mig. Jag var en åskådare med papper och penna och antecknade det som 

skedde i samlingen, med fokus på de utvalda kategorierna. Løkken och Søbstad (1995, s. 51) 

menar att denna observationsmetod passar för korta observationer då observatören vill få med 

så mycket som möjligt av situationen. 

Under observationerna hade jag mitt fokus på de tre olika kategorierna vi bestämt i förväg för 

att underlätta observationen. Den första handlade om talutrymmet mellan barnen och 

pedagogen. Vem pratar och vem lyssnar? Jag hade på förhand ritat upp ett schema så jag på 

ett enkelt sätt kunde sätta ett streck vid personen som pratade. Med pratade menas här inte ja 

och nej svar. Den andra kategorin handlade om att studera hur samspelet i samlingen gick till 

och hur pedagogen gjorde barnen delaktiga och hur hen involverade barnen. Jag skrev ner och 

använde mig av stödord. Med delaktighet menas här om alla barn blev lyssnade till och om de 

hade rätt att uttrycka sig samt om det visades respekt för deras åsikter och om alla barn var 

med i gemenskapen och involverades i samtalet (Hamerslag, 2013, s. 13; Johannesen & 

Sandvik, 2012, s. 31). Den sista kategorin som jag observerade under samlingen var barnens 

och pedagogens kroppsspråk. Vad symboliserade barnen med sin kropp och vilket 

kroppsspråk hade pedagogen mot barnen?  

4:5 Databearbetning  

Under denna rubrik beskrivs hur vi bearbetat det insamlade materialet vi fått genom våra 

barnintervjuer och observationer.  
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4:5:1 Databearbetning - barnintervju 

(Emelie Ferm) 

För att underlätta bearbetningen av mitt insamlade material valde jag att transkribera 

barnintervjuerna. Det gjordes direkt efter varje barnintervju då det fortfarande var kvar i 

minnet. Det inspelade materialet lyssnades noggrant igenom flera gånger för att eventuellt 

kunna upptäcka nya saker och för att få ett fylligare material. Utifrån transkriberingen kunde 

jag fastställa relevanta teman som sedan gick att lyfta i resultaten då de hänger samman med 

arbetets syfte och frågeställningen som kopplas till hur barnen uppfattar samlingen.  

4:5:2 Databearbetning – observation 

(Malin Enqvist Pettersson) 

Direkt efter observationerna satte jag mig och skrev ner allt som jag observerat och tänkt på. 

Jag gjorde det på en gång för att komma ihåg allt som skedde på samlingen och för att själv få 

ett rikare material att bearbeta. Mina stödord var lättare att förstå direkt efter observationerna. 

Väntar man med att gå igenom sina anteckningar finns det en risk att man glömmer bort vad 

som hände och därmed får britstillfälliga och felaktiga observationer (Bjørndal, 2005, s. 46). 

Utifrån mitt insamlade material kunde jag se att våra utvalda kategorier var något som det 

fanns mycket av under observationerna. Men nya kategorier upptäcktes också såsom genus 

även fast jag inte hade det som fokus under mina observationer.   

4:6 Reflektion över metod 

Vi hade kunnat formulera våra informationsbrev enklare då det var få vårdnadshavare som 

lämnade in sitt medgivande. Men det är bara spekulationer då vi inte kan veta om det berodde 

på att arbetet uppfattades större än vad det var eller om vårdnadshavarna bara ”struntade” i att 

lämna tillbaka lapparna. Blanketterna skulle kunna formuleras med både jag godkänner och 

jag godkänner inte för att få tillbaka fler lappar. Detta var ett problem både till 

barnintervjuerna och till observationerna.  

4:6:1 Reliabilitet och validitet 

Inom forskning används ofta begreppen reliabilitet och validitet. Dessa begrepp syftar till 

arbetes tillförlitlighet och giltighet (Bell, 2006, s. 117-118). Reliabilitet handlar om 

noggrannheten i ett arbete. I detta arbete handlar det om noggrannheten vid barnintervjuer och 

observationer. Reliabilitet innefattar att mäta i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen (Bell, 2006, s. 117-118; Trost, 1997, s. 99). Begreppet 

validitet är ett mer svårdefinierat begrepp. Validitet innefattar i vilken utsträckning ens 

resultat stämmer överens med verkligheten (Bell, 2006, s. 117-118; Trost, 1997, s. 101). I 

detta fall handlar validitet om till exempel man får ”rätt” svar på intervjufrågorna eller om 

barnen har svarat på en annan fråga då de missuppfattat frågan. Är svaren från intervjun och 

det vi såg på observationen giltiga? En nackdel med intervju som metod är att det finns en risk 

att den som blir intervjuad kan påverkas av intervjuaren bland annat genom att hen anpassar 

sitt svar efter vad hen tror att den som intervjuar vill ha svar på (Esaiasson m.fl. 2012, s.235).  
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Detta arbete, anser vi, håller en hög reliabilitet då barnen under intervjun har fått uttrycka sina 

tankar om samlingen. Alla samtal spelades in för att ge möjlighet att lyssna på varje 

barnintervju flera gånger och på så sätt kunna få fram barnens ord. Samtalslängder från 

barnintervjuerna redovisas i en tabell (se bilaga 4). Barns kroppsspråk och mimik antecknades 

under intervjun för att få en bättre förståelse för barns tankar. När det gäller reliabiliteten i 

observationerna gjorde vi scheman och kategorier valdes ut för att på så sett hinna få med så 

mycket som möjligt från samlingarna. Via kategorierna kunde observatören fokusera på 

talutrymmet, delaktigheten och kroppsspråk samtidigt. Men det är omöjligt att göra en helt 

objektiv observation eftersom observatören alltid tolkar situationen utifrån sina erfarenheter 

(Løkken & Søbstad, 1995, s. 25; Bell, 2006, s. 187).  Det är viktigt att, som observatör, vara 

medveten om att hen filtrerar det material hen får in och lägger in privata tolkningar i det hen 

ser. Om två observatörer observerar samma situation skulle det ge två helt olika beskrivningar 

av situation (Bell, 2006, s. 188, 191).  

Validiteten anser vi inte håller lika hög grad i detta arbete då det brister i antalet utförda 

barnintervjuer och observationer. Intervjuerna skedde enbart med fyra barn då vi fick 

godkännande från fyra barns vårdnadshavare. Dessa fyra barn kan därför inte representera alla 

barns tankar. Observationerna däremot fick tre olika infallsvinklar men det skedde endast på 

en förskola och kan därför inte representera vad som sker på övriga förskolor i landet. Men 

det kan ge en förståelse för hur det kan se ut under en samling i förskolan.  

4:7 Etiska aspekter 

 

De etiska aspekterna i detta arbete grundar sig på de fyra huvudkrav som nämns i 

Vetenskapsrådet (2002, s. 5-16). Dessa fyra krav har med noggrannhet följts i hela arbetet och 

dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet betyder att forskaren ska informera berörda personer om det aktuella 

syftet samt om deltagarnas uppgifter och vilka villkor de har, bland annat att det är frivilligt 

att delta och att de har rätt att avbryta när de vill. Man ska även som intervjuare/observatör 

dela ut ett informationsbrev. I den ska det stå: forskarens namn, institutionsanknytning, syftet 

med forskningen och beskrivning av undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan samt hur länge de vill delta, om de vill delta och under vilka villkor 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Konfidentialitetskravet handlar om att deltagandes uppgifter 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Vid skrivning av arbetet ska de skrivas så att det är omöjligt 

att identifiera enskilda personer. De som skriver arbetet ska även tänka på att även om inga 

namn nämns så kan det, om data är tillräckligt detaljerad, vara möjligt att identifiera enskilda 

individer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). Det sista huvudkravet är nyttjandekravet. Det 

innebär att insamlade uppgifter enbart får användas i forskningsändamål. De får inte användas 
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för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilda om du inte fått särskild medgivande 

av de berörda (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

 

4:7:1 Etiska aspekter - barnintervju 

Innan barnintervjuerna kunde genomföras behövdes tillstånd från både barnens 

vårdnadshavare och från barnen. Informationsbrev och medgivandeblanketter skickades ut (se 

bilaga 1). Vårt fokus i arbetet är barns perspektiv som innebär att man utgår från barnen och 

därför har även barnen blivit tillfrågade. Det innebär att barnen fick lämna sitt samtycke till 

att delta. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till då barnen är helt anonyma genom hela 

arbetet och transkriberingen av barnintervjuerna bevaras så obehöriga inte har tillgång till 

dem. Nyttjandekravet uppfylls genom att materialet enbart används i detta arbete.  

4:7:2 Etiska aspekter – observation 

Innan observationen kunde genomföras behövdes tillstånd från barnens vårdnadshavare samt 

från de pedagoger som skulle hålla i samlingen. Detta gjordes genom att det skickades ut ett 

informationsbrev och medgivandeblanketter (se bilaga 2-3). De barn som deltog under 

samlingen var de vars vårdnadshavare som gett sitt medgivande. I arbetet har berörda 

pedagoger och barn getts största möjliga konfidentialitet då de är helt anonyma. 

Nyttjandekravet uppnås eftersom de observationer som genomförts endast kommer användas i 

detta arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5. Resultat öch analys 
 

Här nedanför kommer vi att redovisa i löpande text vad vi har fått för resultat från våra 

barnintervjuer och observationer. Samt att vi kommer analysera utifrån våra tre teoretiska 

utgångspunkter, barns perspektiv, delaktighet och inflytande. Vi utgår från våra 

frågeställningar:  

- Hur uppfattar barnen samlingen på förskolan?  

- Hur delaktiga är barnen i samlingen och på vilket sätt gör pedagogen dem delaktiga? 

 

5:1 Resultat och analys - barnintervju 

Här ska vi försöka få fram en förståelse för hur barnen uppfattar samlingen på förskolan. Det 

är fyra barns uppfattningar som ligger till grund för detta resultat. Dessa fyra barn kommer att 

namnges som barn 1, barn 2, barn 3 och barn 4, detta för att de ska vara helt anonyma.  

5:1:1 Samlingens utformning 

Barnintervjuerna började med samma fråga som löd ”vad gör ni på samlingen nu?” Alla barn 

berättade att de gjorde bokstäver.  

Barn 3 berättade att: 

”Det är bokstäver som A, D, U, L, B, och H,  

 

Barn 1 berättade att: 

”Det är bokstäverna A och C.” 

 

Barn 2 berättade att: 

”Vi använder A, B, C och D.” 

 

Barn 4 var inte så insatt i vad som skedde på samlingen. Alla barn berättade att samlingen 

ägde rum innan lunchen och att samlingen var slut när ”veckans hjälpare” dukat fram maten 

på bordet och knackat på dörren för att tala om att lunchen var serverad. Barn 4 berättade att 

förut var det bara pedagogerna som hämtade maten men nu ville pedagogerna att ett barn 

skulle få vara med. Det var så ”veckans hjälpare” hade kommit till. Genom att vara ”veckans 

hjälpare” får barnen en möjlighet att påverka sin egen vardag och sin situation i förskolan på 

ett påtagligt sätt och enligt Arnér (2006, s. 26) är det vad inflytande handlar om. 

 

Det framkom även att det fanns två olika samlingar på avdelningen, en för de stora barnen och 

en för de mindre barnen. Att dela upp samlingen i mindre grupper är en tradition som 

härstammar från daghemstraditionen (Davidsson, 2000, s. 24).  
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Barn 2 berättade: 

”Det är bara de stora barnen som är med på samlingen men de små barnen har också en 

samling.”  

 

Barn 4 berättade: 

”Inte alla, några är i lilla rummet och några är i stora rummet. De stora är i stora rummet och 

de små är i lilla rummet.”  

 

5:1:2 Samlingens innehåll 

Barnen berättade hur samlingen startade och barn 3 uttryckte sig: 

”Vi ska sitta i soffan och vänta tills en fröken kommer.” 

Alla barn berättade att pedagogen gav dem varsin lapp med en bokstav. De skulle sedan hitta 

sin bokstav på golvet och sätta sig på den i samlingsrummet. 

Barn 4 beskriver denna aktivitet såhär: 

”Fröken ger oss lappar och så ska vi leta, det tycker jag är tråkigt.” 

Genom barnintervjuerna vet vi att bokstäverna på golvet var placerade i en halvcirkel och 

samtliga barn berättade att pedagogen alltid satt mittemot dem. För att alla under samlingen 

ska vara lika mycket i centrum hävdar Davidsson (2000, s. 6) att man ska placera sig i en 

cirkel. Halvcirkeln skapar också en gemenskap men pedagogen är den som hamnar i centrum 

och därmed förstärks asymmetrin mellan barnen och pedagogen (Hamerslag, 2013, s. 64). 

Barn 4 berättade att pedagogen inte satt på någon bokstav utan det var bara barnen som gjorde 

det. Även här förstärks asymmetrin då barnet reagerat på att den vuxne inte behöver göra lika 

som barnen.  

Barn 4 berättade:  

”Det känns bra att sitta i en halvcirkel, vi kan inte sitta i en helcirkel för då går Tv:n sönder.” 

När barnen sedan skulle berätta om vad de gör på samlingen kom det fram olika och otydliga 

svar från dem. Enligt barn 1 och 2 pratade de inte om vilka barn som var närvarande på 

samlingen eller vilka som saknades. De pratade bara om vilka pedagoger som var där. Enligt 

barn 3 brukade de prata om vilka barn som var närvarande och vilka som var borta. 

 Barn 3 uttryckte:  

”Vi brukar prata om att man är sjuk, ont i ryggen eller har feber.” 

När vi pratade vidare om vad de brukade göra på samlingen svarade barnen även här olika. 

Barn 1 berättade:  

”Vi brukar sjunga Maten i köket.”  

 

Barn 3 berättade: 

”Vi brukar lyssna på olika musik om bokstäver.” 
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Barn 4 pratade om att: 

”Vi brukar titta på Youtube på Tv:n.” 

 

Barn 2 sade: 

”Vi brukar sätta på sånger på Tv:n och leka med djur och sen leker vi När hunden vaknar.” 

 

Barnen i intervjuerna kunde förklara hur samlingen startade, med ett leende på läpparna, men 

kunde sedan inte beskriva dess innehåll. Vi har funderat kring detta och några förklararingar 

kan vara att barnen glömt bort samlingar de deltagit i eller så var barnen i andra tankar. Det 

kan också tänkas vara svårt för barnen att formulera innehållet i samlingen. Barnet kanske 

anpassade sitt svar efter vad hen trodde att intervjuaren ville ha (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 44). Barn kan inte alltid abstrahera lika lätt som vuxna framhåller Trost 

(1997, s. 39). För barn är världen mer konkret och i nuet och just här. Barnet kanske helt 

enkelt inte kunde tänka tillbaka på vad de gjort under samlingarna. Eller så kan det vara så att 

innehållet inte kändes lika meningsfullt för dem som starten gjorde.  

 

5:1:3 Barns syn på samlingen 

Olofsson (2010, s. 8, 48) framhäver att pedagogen tycker att samlingen i förskolan är ett bra 

tillfälle att öva färdigheter så som att lyssna och vänta på sin tur. Olofsson säger även att 

samlingen oftast är vuxenstyrd och det förstärks även genom våra barnintervjuer då barnen 

berättade att de ska sätta sig i en soffa och vänta på pedagogen innan samlingen kunde börja.  

Barn 2 beskrev samlingen: 

 ”När barnen sitter på bokstäverna, sitter lugnt.”  

Barn 3 hade samma uppfattning av samlingen men uttryckte sig: 

 ”Sitta stilla, lyssna och äta mat.”  

 

Det som också framgick under barnintervjuerna var att det var en pedagog som ansvarade för 

samlingen. Eftersom pedagogen var själv kan det vara svårt för hen att sätta sig in i varje 

barns perspektiv då varje barn har ett eget perspektiv (Svenning, 2011, s. 47 - 48). Som 

pedagog kan man inte låta alla barn vara med och påverka varje gång. Men pedagogen kan 

skapa delaktighet på andra sätt. Men enligt dessa barn var det bara pedagogen som bestämde 

hur samlingen skulle gå till och vad som skulle göras på samlingen. 

 

Barn 3 berättade: 

”När pedagogen frågar oss så säger hen åt oss att sitta stilla.”  

Barn 4 berättade under barnintervjun att: 

”Det är tråkigt när fröken bestämmer, tycker jag borde få bestämma mer men det går inte för 

det är bara vuxna.”  
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Barn 4 berättade även att: 

”Jag brukar hjälpa fröken och hålla ordning på de andra barnen genom att säga åt dem att vara 

tysta och att de ska hålla i bokstäverna ordentligt. ” 

Barn 4 berättade också att hens föräldrar sagt att när man är stor får man bestämma. Som 

Johannesen och Sandvik (2012, s. 31) lyfter fram så handlar delaktighet och inflytande om 

mycket mer än att bara få vara med och bestämma. Det handlar om att alla får vara en del av 

gemenskapen och att alla blir inkluderade. Vi tolkar det som att barnens uttryck för att 

bestämma är samma sak som att ha delaktighet och få inflytande. Barnen tyckte inte att de var 

med och påverkade och vissa var till och med nöjda över att det bara var pedagogen som 

bestämde. Vi uppfattar det som att barnen inte anser att de har delaktighet eller ges något 

inflytande, men enligt Westlund (2011, s. 17, 20) handlar delaktighet om att barnen får ta del 

av något som någon annan redan har bestämt. Så barnen har därmed delaktighet men inte 

inflytande.  

Alla fyra barnen ville ha samling då de uttryckte att det var roligt. Barnen förmedlade att de 

hade en bra känsla i kroppen då det var dags för samling. Varje barn fick också berätta om 

vad de tyckte var roligt på samlingen och vad de skulle vilja göra under en samling.  

Barn 1 sade: 

”Jag tycker att det är kul att hålla på med bokstäver och det vill jag fortsätta med.”  

 

Barn 2 berättade: 

”Jag gillar att sjunga sånger på Tv:n och vill leka lekar som Björnen sover och Hunden och 

benet.” 

 

Det roligaste barn 3 tyckte det var: 

”Att sitta stilla och hålla i bokstäverna och om jag får bestämma skulle vi starta Tv:n och leta 

efter spel till de andra barnen.” 

Barn 4 tyckte att: 

”Det är roligt med bokstäver men om jag får bestämma skulle vi måla med flaskfärg.”  

 

För att kunna få en mer tydlig förståelse för hur barnen uppfattade samlingen fick de även 

berätta vad det tyckte var mindre roligt att göra under samlingen.  

Barn 1 berättade: 

”Jag tycker inte om att sjunga Maten i köket, den sjunger vi alltid och den är tråkig.” 

Barn 2 däremot kunde inte komma på något som var mindre roligt utan uttryckte sig:  

”Allt är roligt!”  

När barn 3 skulle berätta vad hen tyckte var mindre roligt svarade hen:  

”Kolla på Tv:n.”  
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Vidare berättade barn 3 att de brukade titta på Tv:n ofta på samlingen och att de då sjunger 

om bokstäverna. Detta var något barn 3 inte tyckte så mycket om.  

Det är svårt för pedagogen att planera en samling som alla barn tycker är rolig, men hen måste 

försöka fånga barnens intressen. Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012, s. 4) hävdar att 

erfarna pedagoger oftast vet vad som intresserar barnen och hur hen kan fånga deras intresse. 

För att barnen ska få möjlighet till inflytande ska pedagogen bland annat planera 

verksamheten utifrån barnens intressen (Westlund, 2011, s. 17, 20). Enligt Arnér (2006, s. 29) 

handlar barns perspektiv om det barnet ser med sina egna ögon. Genom barnintervjuerna fick 

barnens egna röster, komma till tals och barnens perspektiv lyftes fram (Sommer, 2011, s. 29, 

39). 

5:2 Resultat och analys – observation 

Här ska vi försöka få en djupare förståelse för vår andra frågeställning, om hur delaktiga 

barnen är i samlingen och på vilket sätt pedagogen gör dem delaktiga. Det är tre observationer 

som ligger till grund för detta resultat, dessa benämns som observation 1, observation 2 och 

observation 3. Under dessa tre observationer var det tre kategorier som observerades. Dessa 

kategorier var talutrymme, samspel och delaktighet samt kroppsspråk.  

5:2:1 Talutrymme  

Under observation 1 var det pedagogen som styrde talutrymmet mellan barnen och pedagogen 

var den som pratade mest under samlingen. När pedagogen fördelar ordet mellan barnen och 

ser till att barnen håller sig till ämnet, som pedagogen gjorde, handlar det enligt Olofsson 

(2010, s. 14) om det ledda samtalet. Talutrymmet gick ut på att barnen svarade på de frågor 

som pedagogen ställde och som hen själv visste svaren på. Detta samtal går att tolka som ett 

förhör då pedagogen frågade ut barnen om sådant hen redan känner till (Olofsson, 2010, s. 

14). Observationerna 2 och 3 symboliserades mer av gemenskap än observation 1. Det 

berodde på att under observation 2 och 3 delade pedagogen och barnen på talutrymmet och 

samtliga deltagande fick komma till tals och uttrycka sin mening under samlingen (för mer 

exakt talutrymme se tabeller i bilaga 5). Samtalen under observation 2 och 3 karakteriserades 

av det äkta samtalet då pedagogen inte hade någon särskild avsikt med samtalet. Pedagogen 

bidrog med egna erfarenheter och ställde frågor på grund av att hen var nyfiken (Olofsson, 

2010, s. 14). 

5:2:2 Samspel och delaktighet 

Det vi vet är att samlingen har symboliserats av att man samlats i en cirkel (Davidsson, 2000, 

s. 6). Att denna tradition lever kvar blev bekräftat under våra observationer. I observation 2 

och 3 placerade sig pedagogen och barnen i en cirkel. Det symboliserades av en gemenskap 

där alla såg alla, men i observation 1 hade samlingen en halvcirkel där pedagogen satt framför 

barnen. Halvcirkeln skapade också en gemenskap men den karakteriserades av att det var 

pedagogen som var i centrum och därför blev den mer lik skolan. Barn befinner sig oftast i 

underordning i förhållande till pedagogerna (Arnér, 2006, s. 92-93). Hamerslag (2013, s. 64) 

hävdar att det alltid finns en asymmetri mellan barn och pedagoger. När pedagogen placerar 
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sig själv, tillsammans med barnen, i en cirkel kan denna asymmetri förminskas och därmed 

uppnå en mer symmetri. Medan en halvcirkel förstärker asymmetrin då pedagogen hamnar 

mer i centrum än barnen. De samlingar som observerades var vuxenstyrda då pedagogen i 

förväg hade planerat samlingen och speciellt en pedagog poängterade vikten av att barnen satt 

still och lyssnade. 

Observation 1 började med att barnen skulle samla sig för att sedan gå in på samlingen. Alla 

barnen uppvisade att de ville ha samling. I början av samlingen arbetade de med bokstäver 

och samspelet symboliserades då av ett förhör där det fanns ett rätt svar. Pedagogen var den 

som pratade mest och fördelade talutrymmet mellan barnen. Då pedagogen fördelade ordet 

mellan barnen blev de delaktiga och bekräftade en i taget. Pedagogen hjälpte barnen att 

komma fram till de rätta svaren och barngruppen kunde också hjälpa varandra. Pedagogen lät 

också barnen få ha fel genom att de sedan fick prova en ny bokstav till exempel pator – dator. 

Barnen samspelade mycket mellan sig och ett barn höll extra ordning på ett annat barn. 

Barnen blev lyssnade på och fick utrycka sig och därmed hamnar delaktigheten på nivå två i 

Shiers (2001, refererad i Hamerslag, 2013, s. 13) delaktighetsnivå. Samlingen avslutades med 

att de skulle sjunga sånger tillsammans som pedagogen i förväg hade bestämt.  

Sångerna var på andra språk än svenska och pedagogen uttryckte sig:  

”Nu sjunger vi de svåra sångerna som är på andra språk”. 

Observation 1 visade att barnen fick delaktighet då de tar del av innehållet som pedagogen i 

förväg hade planerat (Westlund, 2011, s. 17, 20).  

Observation 2 symboliserades av gemenskap. Pedagogen tog in barnens erfarenheter och 

använde sig av barngruppens erfarenheter så att alla barn kunde delta i samtalet. Pedagogen 

lät barnen komma till tals och lyssnade på vad de hade att säga. Pedagogen utmanade barnen 

då de skulle ställa sig i längdordning, från kortast till längst. Hen tog hjälp av barnens 

kunskaper och deras kunskaper räknades. Pedagogen gjorde allt för att barnen skulle bli 

delaktiga och använde teknik för att barnen själva skulle kunna se vad de hade skapat. Med en 

lärplatta togs en bild så att barnen skulle kunna avgöra om linjen var rak.  

Samlingen avslutades med att barnen fick välja varsin sång att sjunga men de två sista barnen 

ville leka en lek istället och pedagogen blev glad och sade att det var en bra idé. Barnen har 

här fått inflytande då de fick påverka sin situation (Arnér, 2006, s. 6) och de är i 

delaktighetsnivå fyra då barnen blev involverade i beslutsfattandet (Shier, 2001, refererad i 

Hamerslag, 2013, s. 13). Att samlingen kändes meningsfull för barnen framgick genom att 

barnen efter samlingens slut valde att fortsätta med samlingen som en lek.  

Observation 3 handlade om ett experiment som varken pedagogen eller barnen gjort tidigare. 

Pedagogen väckte barnens intresse genom att komma in med en stor vulkan. Pedagogen 

ställde öppna frågor till barnen och lät dem berätta allt de visste om deras erfarenheter av 

vulkaner. Ett barn fick berätta om sina erfarenheter av lava från spelet Mine Craft. Barnen 

fick vara med och påverka sin situation och de ville få prova experimentet med vulkanen 

själva och pedagogen svarade då att barnen kunde få göra det efter lunchen. 
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Barnen blev utmanade i sina tankar och de fick använda sina sinnen då de till exempel fick 

lukta på ättika, barnen trodde att det var bensin. Pedagogen fångade in barnens önskningar 

och var med i samspelet med barnen. Pedagogen visade tydligt att kunskapen skapades mellan 

dem alla och att de gjorde aktiviteten tillsammans. Barnen fick lägga sig ner på mage för att 

de skulle kunna komma närmare vulkanen men sedan ville pedagogen att de skulle sitta upp 

för att underlätta så att alla barn skulle få samma chans att se. Men pedagogen 

uppmärksammade barnens önskan att få ligga ner så i slutet av samlingen fick barnen lägga 

sig ner på rygg, tillsammans med pedagogen. Här kan vi se att barnen är på nivå tre i Shiers 

(2001, refererad i Hamerslag, 2013, s. 13) delaktighetsnivå då hänsyn togs till barnens 

synpunkter. Upplevelsen skedde i gemenskapen och barnen blev involverade.  

I observation 2 och 3 lät pedagogerna barnen få vara med och påverka samlingen och 

pedagogerna var medforskare i deras kunskapssökande. Eide, Os och Pramling Samuelsson 

(2012, s. 19) menar att även om samlingen är planerad så kommer pedagogen behöva vara 

beredd på att ändra den eftersom barnen har rätt till att delta och påverka. Pedagogerna i 

observation 2 och 3 gav även barnen inflytande. Pedagog 2 genom att barnen fick leka lekar 

istället för att sjunga som hen tänkt från början och pedagog 3 genom att barnen önskade att 

de själva fick utöva experimentet igen och deras önskan togs på allvar, då de skulle få göra 

det efter lunchen. Barnen fick här vara med och påverka sin situation och deras åsikter togs på 

allvar (Arnér, 2014, s. 14). Pedagogernas barnsyn påverkar hur mycket barnen får påverka 

samlingen. Enligt Hamerslag (2013, s. 13) är pedagogens förhållningssätt viktigt för barns 

inflytande. Att pedagogen kan ta in barnen och lyssna på deras åsikter är avgörande för om 

barnen får chans till delaktighet. 

5:2:3 Kroppsspråk 

Olofsson (2010, s. 46, 48) framhäver att pedagogen anser att samlingen är ett bra tillfälle för 

barnen att träna sig inför skolan. I observation 1 krävdes det att barnen satt stilla, lyssnade och 

väntade på sin tur. Barnen uppvisade en trötthet då de både sade och visade att de inte ville 

sitta stilla. De snurrade, lade sig ner och ställde sig upp för att visa sin frustation. Pedagogen 

hade ögonkontakt med alla barn och var närvarande. Hen växlade också röstläget för att göra 

det mer spännande och för att kunna uppmuntra barnen. Pedagogen var också lugn och 

värderade inte barnens svar då de svarade ”fel”.  Till sångerna användes mycket rörelse och 

både pedagogen och barnen skrattade. Barnen klappade också takten självmant och härmade 

varandra.  

Kroppsspråket användes mycket av pedagogen i observation 2 då hen använde gester, rörelser 

och gjorde till rösten och på så sätt gjorde hen barnen nyfikna. Eftersom pedagogen lyckades 

göra barnen delaktiga under hela samlingen visade inget barn något som kunde tolkas som att 

det hade ledsnat på samlingen, utan de var ivriga och glad på att fortsätta. Barnen hade 

ögonkontakt och samspelade hela tiden med varandra. Barnen härmade varandra och 

pedagogen var även delaktig och närvarande med barnen. 
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I observation 3 visade barnen en häpnad, munnarna gapade. Alla barn höll sina tummar och 

hoppades på att experimentet skulle lyckas. Barnen var glada och ville se mer, de skrattade i 

kör och härmade varandra. Barnen lade sig ner på mage för att komma närmare vulkanen. 

Barnen uttryckte ord som: 

 ”Wow! Jätte coolt! Det här är bäst!”  

Pedagogen var lika häpen som barnen och uttryckte sig: 

”Kul! Spännande! Häftigt!”  
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6. Diskussiön 

Syftet med detta arbete har varit att få en ökad förståelse för hur barnen uppfattar samlingen 

samt att få en inblick i hur delaktiga barnen är i samlingen och på vilket sätt pedagogen gör 

dem delaktiga. Utifrån detta syfte formulerades två frågeställningar. Den första 

frågeställningen handlade om hur barnen uppfattar samlingen på förskolan. För att få en 

förståelse för det så genomfördes barnintervjuer. Den andra frågeställningen handlade om hur 

delaktiga barnen är i samlingen och på vilket sätt pedagogen gör dem delaktiga. För att få en 

inblick i det så genomfördes observationer. I efterhand har båda frågeställningarna blivit 

besvarade med hjälp av båda metoderna. 

6:1 Planering av samling 

Davidsson (2000, s. 6) lyfter fram att samlingen är ett redskap för att bygga upp en vi-känsla 

då alla samlas i en gemensam grupp. Traditionen av att placera sig själv som pedagog och 

barn i en cirkel finns fortfarande kvar då det blev bekräftat under barnintervjuerna och 

observationerna. Några av samlingarna var utformade som en halvcirkel och enligt barnen 

kändes det bra att sitta i en halvcirkel. Det vi inte kan veta är fall pedagogen i fråga ville vara i 

centrum och därför placerade barnen i en halvcirkel framför sig eller om hen inte tänkte på 

placeringens betydelse. Barnen berättade att de satt i en halvcirkel för att de inte skulle ha 

sönder Tv:n. Att byta lokal kan vara ett alternativ om det var Tv:n som var ett hinder för att 

kunna skapa en cirkel. Tidigare forskning visar att asymmetrin redan är stor mellan 

pedagogen och barnen och en halvcirkel förstärker den asymmetrin (Hamerslag, 2013, s. 64). 

Eftersom samlingen alltid ägde rum innan lunchen ledde det till att alla barn inte hade 

möjlighet att delta i samlingen. Under barnintervjuerna framgick det att ett barn var ”veckans 

hjälpare” en hel vecka. ”Veckans hjälpare” hade som uppgift att duka fram och hämta maten 

från köket. Det betydde att barnet gick miste om samlingen i en hel vecka. Enligt oss är 

dukning också en viktig del då barnen får känna ansvar samt att dukning är en bra aktivitet där 

barnen lär sig mängder av olika färdigheter så som antal, räkning och uppskattning. Barnen 

får även möjlighet att påverka sin vardag och sin situation i förskolan på ett påtagligt sätt och 

på så sätt ges barnen inflytande (Arnér, 2006, s. 26). Men även samlingen är viktig. Därför 

anser vi att pedagogen måste fundera över samlingens tidpunkt. Samlingen kanske behöver 

flyttas till en annan tid så att alla barn kan få delta. Vi som blivande pedagoger vill att alla 

barn ska få möjlighet att delta i samlingen då vi anser att samling är meningsfull. Även barnen 

uttrycket under barnintervjuerna att de villa ha samling och att de hade en bra känsla i 

kroppen inför samlingen. Genom att ta in barnens perspektiv kan pedagogerna få en större 

förståelse för hur barnen ser på förskolans verksamhet och barnen får därmed vara med och 

påverka sin situation i förskolan, vilket barnet har rätt till.  

En fundering vi hade innan arbetet var om vi pedagoger har rätt att avbryta barnens lek för att 

ha samling och vad som gör samlingen viktigare än barnens fria lek? (Jmf, Olofsson, 2010, s. 

50). Vi har sett att samlingen har ett stort pedagogiskt värde och samlingen ger en gemenskap. 

De kan även få delaktighet och inflytande och få ett gemensamt kunskapsinhämtande. Detta 

kan innebära ett dilemma för pedagogen, vilket ska prioriteras, barns lek eller samlingen?  
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6:2 Barns perspektiv 

Det vi vet från vårt arbete är att samlingens tradition lever kvar i den förskolan vi besökt, men 

vi ser även inslag av den nya barnsynen under samlingarna. Tidigare forskning hävdar att den 

syn på barn pedagogen har påverkar samlingens innehåll och även hur mycket delaktighet och 

inflytande barnen får (Hamerslag, 2013, s. 13). Men under barnintervjuerna gick det att tolka 

resultatet som att barns perspektiv inte alltid kom fram. Svenning (2011, s. 47-48) menar att 

varje barn har ett eget perspektiv och därför är det svårt för pedagogen att kunna sätta sig in i 

varje barns perspektiv. Det kan också bero på andra faktorer som till exempel barngruppens 

storlek, brist på personal och tid (Westlund, 2011, s. 124). Enligt Eide, Os och Pramling 

Samuelsson (2012, s. 7) är barns deltagande någonting dubbelt då det handlar om att se varje 

enskilt barn samtidigt som barnen ska ges möjlighet att delta och ingå i en grupp. Genom att 

ha samling uppnås delen som handlar om att barnen ska känna gemenskap. Det problematiska 

blir att, som ensam pedagog, kunna se varje enskilt barn och ge varje enskilt barn delaktighet 

och inflytande och kunna se ur varje barns perspektiv. Är det ens möjligt att ge 20 barn 

delaktighet och inflytande under en samling? En annan aspekt av detta är att barns perspektiv 

och barns delaktighet och inflytande på förskolan är ett nytt sätt att se på barn som kanske inte 

riktigt har slagit igenom ännu på alla förskolor.  

Förskolans läroplan är en målstyrd läroplan utan metodanvisningar (Vallberg Roth, 2001, s. 

244) vilket innebär att den lämnar ett stort tolkningsutrymme för pedagoger eftersom den inte 

nämner hur vi ska göra med dess innehåll. Genom vårt arbete vet vi att barnen var positiva till 

samlingen och ville ha samling. Pedagogen kan välja att ha obligatoriska samlingar men de 

kan även välja att ha frivilliga samlingar på förskolan. Genom att ha frivilliga samlingar kan 

barnen själva få bestämma om de vill delta eller inte och på så sätt inte göra samlingen till ett 

tvång. För att få en meningsfull samling kan pedagogen fråga barnen vad de tycker om 

samlingen för att på så sätt förbättra den och locka barnen till att vilja delta (Olofsson, 2010, 

s. 60-61). Genom att fråga barnen och lyssna in deras tankar och åsikter kan pedagogen nå ett 

barns perspektiv och på så sätt planera samlingen utifrån barnens intressen.  

 

6:3 Delaktighet och inflytande 

Barns delaktighet och inflytande är idag centrala värden i både skollagen och förskolans 

läroplan. Förskolans verksamhet ska planeras utifrån barnens erfarenheter, behov och åsikter 

och barnens nyfikenhet och deras intressen ska uppmuntras (Hamerslag, 2013, s. 7). 

Förskolläraren ska ansvara för att ”förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen 

aktivt deltar” (Lpfö98/10, s. 8).  

Malin uppfattade under observationerna att alla barn blev delaktiga men hamnade på olika 

delaktighetsnivåer. Några barn fick även inflytande och fick påverka sin situation. Men 

genom barnintervjuerna gick det att tolka det som att barnens perspektiv mycket sällan lyftes 

fram. Barnen tyckte inte att de var med och bestämde och några av barnen var till och med 

nöjda över att det bara vara pedagogerna som bestämde. Alla människor är olika och ingen är 

den andre lik. Det kanske inte passar alla att bestämma. Några kanske känner en trygghet i att 

det redan finns förbestämda ramar för hur något ska ske. Medan andra människor vill vara 
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med och påverka sin situation. Samlingens tradition härstammar från daghemmen och 

lekskolan. De spår från lekskolan som fanns i samlingarna var att det tränades regler som 

barnen ska lära sig till skolan som till exempel sitta still, lyssna och vänta på sin tur. Dessa två 

samlingstraditioner lyfter Davidsson (2000, s. 24) fram i sin text. Genom barnintervjuerna 

berättade barnen att samlingen handlade mycket om att sitta stilla, vänta på pedagogen och att 

det var pedagogen som bestämde innehållet samt att man äter lunch efter samlingen. 

Barnen på förskolan kan ges delaktighet och inflytande på flera olika sätt och inte bara genom 

att vara med och påverka samlingen. Enligt Johannesen och Sandvik (2012, s. 31) handlar 

delaktighet och inflytande inte bara om att få vara med och bestämma, utan det handlar om att 

alla är en del av en gemenskap där alla måste visa respekt och bli inkluderade. Delaktighet 

och inflytande handlar om hur människor samspelar och lyssnar till varandra. Vi tror att 

utmaningen hos pedagogen inte bara ligger i att ge barnen delaktighet och inflytande utan 

utmaningen är också att få barnen att förstå att de är delaktiga och att de får inflytande. Detta 

har Westlund (2011, s. 153) också uttryckt då hen hävdar att det är barnens rätt att få vara 

med och påverka sin situation och dessa rättigheter ska barnen veta om. I Norge är FN:s 

barnkonvention en lag. Det innebär för dem att de inte kan välja bort eller ignorera barns rätt 

till delaktighet. Utmaningen för dem är inte om barnen ska få delaktighet utan hur barnen ska 

få delaktighet i förskolan (Johannesen & Sandvik, 2012, s. 29). Är det så att vi i Sverige också 

måste tänka, inte om barnen ska vara delaktiga utan hur barnen kan bli delaktiga samt hur 

pedagogerna ska få barnen att förstå att de ska vara delaktiga och ha inflytande? 

Enligt Ärlemalm – Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, s. 91-92) förstärks de 

traditionella könsrollerna i förskolan och barn får olika roller. Flickorna blir ofta 

”hjälpfröknar” och pojkarna lär sig att ta mer plats. Under en observation fanns det en 

”hjälpfröken” och under en av barnintervjuerna uttryckte ett barn att hen brukade hjälpa 

pedagogen att hålla ordning på barngruppen genom att be de andra barnen att sitta stilla. 

Genus var inte huvudfokus i detta arbete med det var något vi båda lade märke till under vår 

datainsamling. Förutom att ”hjälpfröknar” uppmärksammades så uppmärksammade vi även 

att den manliga normen fortfarande lever kvar i förskolans miljö då till exempel de flesta 

sånger, lekar och ramsor handlar om en manlig karaktär. Enligt Olofsson (2010, s. 82, 136) 

finns den manliga normen kvar i förskolan och pojkar är de som får mest uppmärksamhet 

under samlingen.  
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7. Slutsats 

Syftet med vårt arbete har varit att öka vår förståelse för hur barnen uppfattar samlingen samt 

få en inblick i hur delaktiga barnen är i samlingen och på vilket sätt pedagogen gör dem 

delaktiga.  

Genom vårt arbete kan vi se att samlingstraditionerna lever kvar då det till viss del fortfarande 

handlar om att barnen ska sitta still, lyssna och vänta på sin tur. Även samlingens form cirkeln 

finns kvar och innehållet i samlingen är fortfarande förbestämt av pedagogen. Vår fundering 

om samlingen upplevdes som ett tvång eller om den var frivillig har vi inte fått svar på. Det vi 

vet är att alla barn deltog på samlingen och var något som alla barn ville ha varje dag. De 

hade en positiv känsla i kroppen inför samlingen och alla uttryckte att samlingen var rolig. 

Pedagogerna gav barnen delaktighet och inflytande på många olika sätt men det var något 

som barnen inte alltid uppfattade. Så pedagogens nya uppgift blir att få barnen att förstå att de 

är med och påverkar sin situation. 

Genom detta arbete har vår förståelse för delaktighet och inflytande förändrats. Det handlar 

om så mycket mer än att låta barnen få vara med och bestämma. Det handlar om att kunna 

skapa en känsla av gemenskap där alla får komma till tals och att pedagogerna är lyhörda på 

barnens intressen och erfarenheter för att sedan kunna planera verksamheten utifrån det. För 

att kunna få en förståelse för vad begreppen delaktighet, inflytande och barns perspektiv 

innebär bör varje pedagog reflektera över vad det egentligen innebär att ge barnen delaktighet, 

inflytande och att se utifrån barnens perspektiv. Dessa tre begrepp är något som, vi tror, 

kommer växa fram och bli starkare då de redan idag nämns i skollagen, förskolans läroplan 

och i FN:s barnkonvention. Även fast FN:s barnkonvention inte idag är en lag i Sverige så kan 

det förändras.  Det vi har uppfattat från vårt arbete är att samlingen har ett stort pedagogiskt 

värde där pedagogen tillsammans med barnen kan få ett lustfyllt lärande. 

7:1 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att fördjupa detta arbete mer. Ett förslag till hur det kan fördjupas är 

att problematisera samlingens centrala del i förskolans vardag. Hur går samlingen till? Får 

barnen välja om de vill delta i samlingen eller inte? Är det så att barnen blir tvingade till att ha 

samling?   

Detta arbete handlar om barnens perspektiv på samlingen. Det skulle även vara intressant att 

studera andra aktiviteter som till exempel vilan eller utevistelsen. Eller varför inte fördjupa sig 

i hur barnen ser på hela förskolan, utifrån sitt perspektiv?  

I vårt arbete har vi även sett att de traditionella könsmönstren lever kvar på förskolan. Under 

en av observationerna fanns en ”hjälpfröken”. Den manliga normen finns även kvar när det 

gäller sånger, rim och ramsor. Därför skulle det även vara intressant att studera samlingen 

utifrån ett genusperspektiv. 
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Bilagör 
 

Bilaga 1: Till vårdnadshavare för barn på avdelningen XX  

Information om en studie av barns delaktighet vid samlingssituationen 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Vårt självständiga arbete handlar om hur pedagogen gör barnen delaktiga under samlingen 

samt hur barnen själva upplever samlingssituationen.  För att kunna ta reda på det så behöver 

vi utföra intervjuer med barnen för att få deras perspektiv på samlingssituationen. 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer intervjua ert barn vid ett tillfälle för att få reda på 

hur hen upplever samlingen.  Om ni godkänner deltagandet så kommer även vi att fråga 

barnen om de vill delta. Vi kommer att samla in data genom att intervjua samt spela in 

intervjuerna. Med spela in menar vi endas ljud (ingen bild) och detta görs för att vi inte ska 

glömma bort något som barnet sagt. Det är Emelie Ferm som kommer genomföra intervjuerna 

eftersom hon redan känner barnen XX 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet 

kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår.  

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 

delta.  Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar till 

personal på avdelningen XX senast 16/10-2015. Om ni har ytterligare frågor angående studien 

går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

Studiens handledare: Petra Gäreskog, Universitetsadjunkt i didaktik 

Tel: 018-471 17 90  

e-post: petra.gareskog@edu.uu.se 

 

Emelie Ferm,  

e-post: Emelie.Ferm.5136@student.uu.se 

 

Malin Enqvist Pettersson,  

e-post: Malin.Enqvist_Pettersson.7320@student.uu.se  

Uppsala den 8 oktober 2015 

 

mailto:petra.gareskog@edu.uu.se
mailto:Emelie.Ferm.5136@student.uu.se
mailto:Malin.Enqvist_Pettersson.7320@student.uu.se
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Bilaga 1:1: Medgivande till deltagande i en studie 

Till vårdnadshavare för barn på avdelningen XX 

Studien, som kommer att handla om barns delaktighet vid samlingssituationen, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Emelie Ferm och Malin 

Enqvist Pettersson som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. Jag har 

tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas i sin förskolmiljö, samt att det är okej att samtalet spelas in. Jag har förklarat för 

mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i 

studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning 

utgår samt att mitt barns medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig 

och av mitt barn.  

 

 

Barnets namn: …………………………………………….  

 

Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare   Barnets underskrift (om möjligt) 
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Bilaga 2: Till vårdnadshavare för barn på XX förskola 

Information om en studie av barns delaktighet vid samlingssituationen 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Vårt självständiga arbete handlar om hur pedagogen gör barnen delaktiga under samlingen 

samt hur barnen själva upplever samlingssituationen.  För att kunna ta reda på det så behöver 

vi utföra observationer under samlingarna. Deltagandet i studien innebär att vi kommer 

observera ert barn vid ett tillfälle för att få reda på vad som sker under en samling. Vi kommer 

att samla in data genom att föra anteckningar under samlingen för att sedan kunna analysera 

och tolka vad som sker under en samling till exempel hur delaktiga barnen är.  

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet 

kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår.  

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 

delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar till 

personal på avdelningen senast 16/10-2015. Om ni har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

 

 

Studiens handledare: Petra Gäreskog, Universitetsadjunkt i didaktik 

Tel: 018-471 17 90  

e-post: petra.gareskog@edu.uu.se 

 

Emelie Ferm,  

e-post: Emelie.Ferm.5136@student.uu.se 

 

Malin Enqvist Pettersson,  

e-post: Malin.Enqvist_Pettersson.7320@student.uu.se 

 

Uppsala den 8 oktober 2015 

 

 

 

 

 

mailto:Emelie.Ferm.5136@student.uu.se
mailto:Malin.Enqvist_Pettersson.7320@student.uu.se
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Bilaga 2:1: Medgivande till deltagande i en studie 

 
Till vårdnadshavare för barn på XX förskola 

Studien, som kommer att handla om barns delaktighet vid samlingssituationen, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Emelie Ferm och Malin 

Enqvist Pettersson som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. Jag har 

tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras i sin förskolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 

uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning 

utgår samt att mitt barns medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig 

och av mitt barn.  

 

 

Barnets namn: …………………………………………….  

 

Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare   Barnets underskrift (om möjligt) 
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Bilaga 3: Till Personal på XX förskola  

Information om en studie av barns delaktighet vid samlingssituationen 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Vårt självständiga arbete handlar om hur pedagogen gör barnen delaktiga under samlingen 

samt hur barnen själva upplever samlingssituationen.  För att kunna ta reda på det så behöver 

vi utföra observationer under samlingarna. 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer observera er vid ett tillfälle för att få reda på vad 

som sker under en samling. Vi kommer att samla in data genom att föra anteckningar under 

samlingen för att sedan kunna analysera och tolka vad som sker under en samling till exempel 

hur delaktiga barnen är.  

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet 

kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår.  

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Petra Gäreskog, Universitetsadjunkt i didaktik 

Tel: 018-471 17 90  

e-post: petra.gareskog@edu.uu.se 

 

Emelie Ferm,  

e-post: Emelie.Ferm.5136@student.uu.se 

 

Malin Enqvist Pettersson,  

e-post: Malin.Enqvist_Pettersson.7320@student.uu.se 

 

 

Uppsala den 9 oktober 2015 

mailto:Emelie.Ferm.5136@student.uu.se
mailto:Malin.Enqvist_Pettersson.7320@student.uu.se
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Bilaga 3:1: Medgivande till deltagande i en studie 

 

Till Personal på XX förskola 

Studien, som kommer att handla om barns delaktighet vid samlingssituationen, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Emelie Ferm och Malin 

Enqvist Pettersson som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. Jag har tagit del 

av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att observeras i min 

arbetsmiljö. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning 

utgår samt att min medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. 

 

 

 

 

Personalens namn ……………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift   
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Bilaga 4: Intervjuguide 

 Vad gör ni på samlingen nu? 

 Vad är en samling? 

 Vad tycker du om samlingen? 

 Hur sitter ni i samlingen? 

 Hur känner du dig när det är dags för samling? 

 Brukar du få vara med och påverka i samlingen?   

 

Bilaga 4:1: Tallängd under barnintervjuerna: 

 

Barn Minuter 

Barn 1 11 minuter 

Barn 2 13 minuter 

Barn 3 15 minuter 

Barn 4 16 minuter 
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Bilaga 5: Tabell för talutrymmet i samlingen 

(Inga ja och nej frågor är medräknade) 

Deltagande Observation 1 

Pedagog ///////// 

Barn 1 //// 

Barn 2 //// 

Barn 3 //// 

Barn 4 ///// 

 

Deltagande Observation 2 

Pedagog  ///// 

Barn 1 ///// 

Barn 2 ///// 

Barn 3 //// 

Barn 4 //// 

Barn 5 //// 

Barn 6 //// 

Barn 7 //// 

 

Deltagande Observation 3 

Pedagog  //// 

Barn 1 /// 

Barn 2 //// 

Barn 3 //// 

Barn 4 //// 

Barn 5 /// 

Barn 6 /// 

Barn 7 // 

 


