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Abstract 

 

“The best gathering would be to build a rocket of paper” 

 

The purpose of this study is to emphasize the democratic term. We wanted to study how pedagogues act 

and deal with their own feelings, when they meet the thoughts and feelings of the children around the 

topic gathering in preschool. Our starting point was the answers from the interviews we held. Our 

questions were “What do the children and pedagogues think is the purpose of the gathering? How do the 

children and pedagogues experience that influence and participation are given to the children on the 

gathering? How do the children and pedagogues see to children`s participation on the gathering? Do the 

pedagogues experience the gathering from the children´s perspective?” We interpret the answers with 

Husserls phenomenologic theory to get closer to the subjective feeling. In our studie we have discovered 

that children´s and pedagouges view on influence and participation do differ. We also included 

children´s perspectiv to the studie. The pedagouges view on children´s perspective involves the 

preconception of how the preschool´s activity´s should be done. Our conclusion reads: The children do 

not only need to be heard. They need to be listened upon to be able to create a feeling of the 

democracy´s parts, where influence and participation are important aspects in our society. Where 

everyone´s value should be equally considered, regardless of age or any other entities of the power 

factors. 
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1. Inledning och problemområde 

  

När barnen börjar på förskolan har de oftast en låg ålder. Vår tanke inför den här undersökningen var att 

förskolans koncept av fostran och omsorg bör hålla en balans där barnen kan få ta del av demokratins 

begrepp, inflytande och delaktighet från grunden och i samspel med andra barn och vuxna prova sig 

fram för att hitta ett eget sätt att förstå och använda dessa begrepp i sin egen livsvärld. 

   Vi har därför valt att skriva om fenomenet samling i förskolan och hur barnens och förskollärarnas 

upplevelser kring barnens inflytande under den stunden kunde se ut. Vår egen erfarenhet från våra 

verksamheter har varit att samlingen är en återkommande aktivitet, som många pedagoger värnar om. 

Samlingen har många gånger varit lika självklar att ha varje dag som det varit att äta lunch. 

    Barns inflytande och delaktighet är något som förskollärarna på förskolan förväntas arbeta mycket 

med, det syns tydligt i läroplanen för förskolan. Det tillsammans med att samlingen för många 

förskollärare är en viktig del av förskolans verksamhet gjorde att vi ville undersöka hur förskollärare 

och barn tänkte kring detta. 

  

Pedagogen Lena Rubinstein Reich har skrivit boken “Samling i förskolan”, i den har hon undersökt 

bland annat vad en samling är, samlingens ursprung, hur den kan se ut och innehålla. Hon har även 

intervjuat barn om samling och vad det tänker att samling är för något. Hennes resultat visar att samling 

är en återkommande daglig aktivitet vid en bestämd tidpunkt, ofta på morgonen, som för det mesta har 

ett likartat innehåll och upplägg. Innehållet i samlingen är ofta samtal om vad barnen varit med om, 

sång/musik/rörelse, olika sagor och berättelser, upprop, samtal om väder, datum och annan information. 

Tidsmässigt är samlingen en liten del av förskolans verksamhet men anses enligt förskollärarna vara ett 

mycket viktigt moment. Syftet med samlingen varierar, en del framhåller att den är den mest 

undervisande aktiviteten i förskolan, då förmedlas kunskaper till barnen. Ett annat syfte är social 

träning, barnen får möjlighet att samtala i grupp och lyssna på varandra. Samlingen är även ett tillfälle 

för alla barnen att mötas och en möjlighet till stärkt gemenskap i gruppen. Ytterligare ett syfte kan vara 

att samlingen är skolförberedande (Rubinstein Reich, 1996, s. 13-14). Denna bok skrevs 1996 men vi 

anser att det ändå kan vara intressant att jämföra Rubinstein Reich resultat med våra. 

    

“Meningsfull samling i förskolan” är en bok som Förskolläraren Britta Olofsson har skrivit. Hon 

berättar om sina egna och andras erfarenheter av fenomenet samling på förskolan. Hon ställer frågor 

kring hur samlingen ser ut i förskolan och hur den används, vad säger läroplanen och tillför den 

verkligen något viktigt för barnen som inte den fria leken gör? Att kunna hålla i en samling har betonats 
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i den svenska förskollärarutbildningen. Olofsson skriver i boken Meningsfulla samlingar (2010) om hur 

det var när man utbildade sig till förskollärare på 1970-talet och hade praktik. Då kom metodikläraren ut 

för att lyssna på en samling för att se om man kunde hålla den, vilket innebar att man skulle kunna leda 

en samling för 18 barn utan att tappa greppet. Detta låg sedan till grund för bedömningen om 

lärarkandidaten var lämplig som förskollärare eller inte. Britta Olofsson skriver om den här bilden av 

den riktiga pedagogen från 70-talet som kan hålla en samling för en hel barngrupp och att den bilden 

hänger kvar än i dag. Samlingen på 70-talet var planerad enligt bestämda ritualer, först var det 

närvarokontroll, sedan samtal kring datum, veckodag och årstid, sist pratade man om ett intresseområde 

(Olofsson, 2010, s.16, 19). 

    Vår upplevelse var att denna gamla bild av en riktig förskollärare levde kvar på förskolan i dag och 

tänkte att det påverkade samlingen som fortfarande var en viktig del av förskolans verksamhet men att 

det än idag var svårt för barnen att få inflytande. Vi valde även att se på barnens känsla kring sin egen 

delaktighet sedd ur deras synvinkel men även förskollärarnas. 

     

I Läroplanen för förskolan står det om barns inflytande. “I förskolan läggs grunden för att barnen ska 

förstå vad demokrati är. Barnets sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för 

sina egna handlingar[...]” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 12). 

1998 kom läroplanen för förskolan och i den reviderade upplagan från 2010 är det tydligt att barns ska 

ha rätt till inflytande över sin vardag, där finns det ett eget kapitel om barns inflytande som inleds med: 

  

  

            I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 

sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 

egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen 

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

miljön och planeringen av verksamheten (Lpfö 98 (rev. 2010), s. 12). 

  

 

Vidare i läroplanen följer flera mål som handlar om att förskolan ska sträva efter att varje barn till 

exempel får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina 

handlingar (Lpfö 98 (rev. 2010), s. 12). 
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Vad säger läroplanen om samlingen då? Britta Olofsson skriver att ordet samling hittar man 

överhuvudtaget inte i läroplanen men att läroplanen är ett måldokument och inte en metodanvisning, det 

man förordar är ett tematiskt arbetssätt (Olofsson, 2010, s. 68). 

  

Vi tänker att samlingen skulle kunna vara ett forum för att arbeta med barns inflytande. Det är det vår 

uppsats kommer att handla om hur barnens tankar, åsikter och intressen blir lyssnade till vid planering 

och utförande av samlingen. Vidare om förskollärarna anser att de gett barnen möjlighet till inflytande 

och delaktighet vid samlingen? Till sist hur barnens perspektiv framhålls av förskollärarna. 
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2. Tidigare forskning 

  

Vi kommer här presentera tidigare forskning som vi ansåg relevanta för att analysera och jämföra våra 

resultat med. Forskningen belyser de begrepp vi använde oss av i vår analys: inflytande, delaktighet och 

barns perspektiv. 

  

Kristina Westlund skriver i sin licentiatuppsats om barns inflytande. Frågan om barns inflytande väcker 

starka reaktioner och åsikterna om barns inflytande är många och kan se olika ut (Westlund 2011, s. 11). 

Det har gjorts förändringar i den nya reviderade läroplanen Lpfö 98 rev. 2010. Ett sådant begrepp är 

reellt. Begreppet reellt har tidigare bara funnits i läroplanen för förskoleklass och fritidshemmet men 

inte i förskolans läroplan skriver Westlund. I läroplanen står det i avsnittet “Uppföljning, utvärdering 

och utveckling”, att barns inflytande skall dokumenteras, följas upp och utvecklas i arbetslaget. Hon 

säger också att begreppet inflytande borde ges en tydligare förklaring av Skolverket då det finns ett 

problem bland pedagoger hur de ska tolka ordets egentliga innerbörd, för att barnen ska få möjlighet till 

mer eget inflytande (Westlund 2011, s. 17-18). 

    Westlund skriver att pedagoger använder olika arbetsformer i arbetet med barns inflytande. Den 

vanligaste arbetsformen är att ge barn möjlighet att välja eller bestämma. Det gör man på fyra olika sätt: 

man ger barn valalternativ, man låter barnen komma med förslag, pedagogerna ger barnen erbjudanden 

och förslag till barnen och att uppmuntra barnen när de tar egna initiativ. Genom dessa olika 

arbetsformer blir en bred definition av inflytande tydlig. Det handlar både om att barnen får göra sådant 

de själva vill men också att de får komma till tals och vara delaktiga i sammanhang tillsammans med 

andra (Westlund, 2011, 163-164). Westlund menar att det är viktigt att pedagogerna först definierar vad 

de anser att ha inflytande innebär (Westlund, 2011, s. 169-170). 

Vi tänkte att det Westlund knyter an till är relevant för vår undersökning då förskollärarna har fått 

berätta om sina upplevelser av vad de trodde var barnens upplevelser kring inflytande var. 

  

Pedagogen Katarina Ribaeus skriver om demokrati och barns möjligheter till inflytande på förskolan i 

sin avhandling Demokratiuppdrag i förskolan (2014)  Ribaeus skriver också om hur förskollärarna anser 

själva att de skapar snäva ramar för barnen då barngruppen inte känns eller ser ut så som de hade velat 

att den såg ut. Orsaken till detta enligt Ribaeus är att förskollärarna väljer att ha snäva ramar är för att 

skapa trygghet i barngruppen. Vidare skriver Ribaeus att förskollärarna inte vill att det ska behöva vara 

så men att det är en lösning då det ibland fungerar mindre bra för barnen att ha inflytande. Ribaeus 

skriver också att förskollärarna säger att det kan bero på barnens egenskaper eller andra faktorer som 
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exempelvis personalbrist. När förskollärarna tycker att det fungerar bra för barnen känner de också att 

de kan ta för sig och även ta in den information som ges (Ribaeus 2014, s. 79). Ribaeus skriver att 

förskollärarna i hennes undersökning arbetar med demokratifrågan och att de försöker skapa möjligheter 

för barnen att få inflytande. Förskollärarna är medvetna om att det handlar om deras förhållningssätt för 

att kunna ta tillvara barnens förslag och idéer (Ribaeus 2014, s. 99-100).   

    Vi anser att det Ribaeus skriver om i sin avhandling skapar en förståelse för vår undersökning runt 

förskollärarnas osäkerhet kring barns delaktighet och inflytande och är därför relevant. 

        

Forskaren Eva Johansson skriver en artikel i Pedagogisk forskning i Sverige (2003) om betydelsen av att 

förstå barns perspektiv och hur det kan visa sig, dels för forskaren men också för pedagogen. Eva 

Johansson skriver att möjligheten för att upptäcka barnets perspektiv, kräver ett synsätt där pedagogen 

undersöker de fenomen som framträder. Närheten till barns perspektiv är också en etisk och pedagogisk 

fråga, där en fenomenologisk ansats kan vara ett stöd i att finna barns intentioner och förstå hur de 

skapar mening. Johansson menar också att grunden för lärande är att ta barnets perspektiv (Johansson 

2003, s. 54-55). Johansson menar att om man inte lägger sig vid barnens horisont och samtidigt saknar 

en psykisk mening med att möta barnets perspektiv är det näst intill omöjligt att försöka nå förståelse för 

barnets perspektiv (Johansson 2003, s. 55). 

    Vi tänker därför att barnens perspektiv blir en viktig del i didaktiken och blir därför relevant i vår 

undersökning. Relevansen av denna artikel är att den knyter an till vår undersökning runt barnens 

perspektiv ur etisk och pedagogisk synvinkel. 

  

Pedagogen Elisabeth Arnér har skrivit boken Barns inflytande i förskolan -En fråga om demokrati. 

(2009), hon söker svar på frågor som om barn har inflytande i förskolan och om de skulle kunna ta 

ansvar om de fick ett större inflytande. Hon skriver att begreppet inflytande går att tolka på olika sätt 

och att begreppet ofta används synonymt med delaktighet, hon menar att begreppet går att tolka olika 

beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Hon skriver att skälet till att det är viktigt att belysa 

frågan om barns rättigheter har sin utgångspunkt i att barn är i en underordnad position och därför är det 

inte självklart att de blir lyssnade till i offentlig verksamhet (Arnér, 2009, s. 13-14, 22). 

  

Förskolläraren Klara Dolk har i sin bok Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet i förskolan 

(2013) skrivit om delaktighet och pedagogers osäkerhet kring betydelsen av barns delaktighet och 

inflytande. Det finns en rädsla hos pedagoger att barn skall bli bortskämda och att det blir ett kaos när 

barn får inflytande i verksamheten (Dolk 2013, s. 175). Dolk fortsätter med att lyfta begreppen 

delaktighet och inflytande som två vanliga begrepp att använda tillsammans. Hon menar dock att en 
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separation av begreppen kan vara nödvändig (Dolk 2013, s. 179). Dolk lyfter delaktighet som ett 

svårhanterat arbete utifrån den undersökning hon gjort, hon menar att vissa ämnen kan också vara 

svårare än andra (Dolk 2013, s. 131) Dolk understryker att vida ramar och avsaknad av normer inte 

betyder att förskolan är bättre. Utan att ett överskridande av normer och ramar kan leda till ett 

gemensamt nytänkande och skulle då kunna främja barns delaktighet och inflytande, så att de själva 

kunde se och känna att deras tankar och motstånd påverkat och gör skillnad. För att som pedagog kunna 

säga att man arbetar med barns rätt att vara delaktiga och att de arbetar med demokratiska värderingar 

skriver Dolk att de barn som inte faller under normen har påbörjat ett demokratiskt samspel och söker en 

möjlighet till förhandling med pedagogerna (Dolk 2013, s. 239). Dolk skriver att om man istället har de 

barnens perspektiv i åtanke som inte faller under normen och tar barnens återkopplingar till pedagogerna 

kan man då tolka det som att pedagogerna har något att lära av barnen (Dolk 2005, s. 242). Om man 

som Dolk beskriver utgår från att barn som inte gör som de vuxna tänkt att barn ska göra på samlingen, 

utan istället gör motstånd på något sätt eller väljer att inte vara med hamnar under en kategori som 

“jobbiga”. För att kunna vända den synen på barnen och se delaktighet på samlingen ur fenomenologiskt 

perspektiv där pedagogen lyssnar in även de barnen och som Dolk föreslår, ser på samlingen som ett 

problem att lösa utifrån barnens syn och inte att försöka förändra barnens seende på samlingen (Dolk 

2013, s. 238).   Vi anser att det Dolk skriver om även kan relatera till förskollärarnas förhållande till 

barns inflytande på samlingen som vi lyfter i vår undersökning. 

  

Pedagogen Anette Emilson skriver i sin avhandling Det önskvärda barnet (2008) att om man har barnets 

perspektiv i fokus och tolkar fostran genom dess perspektiv hamnar förståelsen framför målgången. 

Lärarens förståelse för barnets agens, handlingskraft, ger barnet förutsättningar på dess villkor. Emilson 

framhåller också i sin avhandling att barns rätt till inflytande finns med i FN:s konvention om barns 

rättigheter, och att det är en mänsklig rättighet. Emilson skriver att tidigare forskning visar att studier 

gjorts på äldre barn och att kunskap om små barns inflytande var obefintlig (Emilson 2008, s. 40).   

Vidare i Emilsons avhandling (2008) kan man läsa om stark och svag styrning. Har en lärare ett starkt 

styrande och snäva ramar kommer inte barnet ha så stor möjlighet att påverka genom dialog. Lärarens 

lyhördhet i kommunikation med barnet öppnar upp för en förståelse för vad barnet vill och hur man kan 

nå dit. Vid en svagare styrning och inramning hålls kommunikationen mer öppen och det är lättare att nå 

fram till en gemensam och delad verklighet (Emilson 2008, s. 77-79). Emilson skriver även om att 

barnets perspektiv, dess lekfullhet och emotionella närvaro, liksom fostran träder fram i en 

intersubjektiv dimension (Emilson 2008, s. 106). Emilson skriver vidare om att komma nära barnet och 

få förståelse för barnets tankar och känslor. Då behöver barnet få tillgång till en kommunikation som 

sträcker sig över flera plan, det emotionella, det språkliga och det kroppsliga. För att kunna vara en 
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förskollärare som barnet ska kunna spegla sin agens i krävs en öppenhet som är stärkande för barnet 

inför dess egen tilltro till det egna valet. Då behöver förskolläraren även synliggöra sin värld och sina 

perspektiv (Emilsson 2008, s. 88-89). 

Detta var relevant för oss då vi vill se på fenomenet samling utifrån barnens perspektiv. 

  

Forskarna Nina Johannesen och Ninni Sandvik ha skrivit boken Små barns delaktighet och inflytande -

några perspektiv (2009), den handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och 

delaktighet i förskolan. De ville med boken utmana de pedagogiska miljöernas osynliggörande av de 

yngsta. De har utforskat några möjliga delar av hur rätten till delaktighet och inflytande skulle kunna ges 

(Johannesen & Sandvik 2009, s. 5). 

    Johannesen och Sandvik menar att om små barn ska kunna få möjlighet till inflytande och delaktighet 

behöver pedagoger våga befinna sig i vad författarna kallar tvivlens mellanrum, vi behöver inte alltid 

veta varför barn gör som de gör och det handlar om att våga släppa taget, men inte ansvaret. En pedagog 

måste ta ansvar i varje möte med ett barn och se det som unikt. Vuxna är alltid i maktposition i 

förhållande till barn och hur pedagoger uppmärksammar det och hur de förmår se barnen som subjekt 

påverkar barnens möjlighet till inflytande och delaktighet. Att se barn som ett likvärdigt objekt är ett 

ideal att sträva efter. Pedagoger behöver kunna ta in det barnen förmedlar genom verbala och kroppsliga 

uttryck, genom leken och i stillheten (Johannesen & Sandvik 2009, s.40-42). 

    Johannesen och Sandvik tar också upp hur viktigt lyssnandet är för att barn ska få möjlighet till att 

vara delaktiga och ha inflytande i sin vardag. Pedagogerna måste anstränga sig för att förstå vad små 

barn tycker och tänker. Det är inte lätt och det finns inga garantier för att vi förstår allt men det är viktigt 

att vi tar reda på hur vi kan lyssna på små barn så att det får en reell möjlighet att påverka sin vardag 

(Johannesen & Sandvik 2009, s.91-92).    

  

Pedagogen Ann Åberg och forskaren Hillevi Lenz Taguchi skriver i Lyssnandets pedagogik - etik och 

demokrati i pedagogiskt arbete (2005) att de som arbetar med barn bör förstå att alla barn är olika och 

deras förståelse för sin omvärld kan skilja sig åt. Det innebär att alla barn kan vara intresserade av olika 

saker. Förskolläraren måste kunna förhålla sig till detta och skapa förståelse för barnets behov och 

intresse, och därefter anta utmaningen att följa barnens val. Åberg och Lenz Taguchi menar att 

reflektionen av barnens tankar skapar bra möjligheter för att kunna synliggöra barnens förmågor för dem 

själva, men också för andra (Åberg, Lenz Taguchi 2005, s. 107). 

    Ann Åberg förskollärare och pedagogen Hillevi Lenz Taguchi skriver också om pedagogers syn på att 

de förmedlar kunskap till barnen och att man hade byggt verksamheten på det sättet, i sin tro om att 

pedagogerna sitter inne med svaren på alla barns behov och känslor utan att kommunicera det med just 
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barnen. Åberg och Lenz Taguchi beskriver vidare att pedagogerna i deras undersökning också tyckt att 

de haft ett intressant innehåll på samlingen utan att fråga sig för vem det var intressant. Insikten 

pedagogerna fick i deras undersökning visade att de blev medvetna om att de behövde ha en dialog med 

barnen för att få tillgång till deras känslor och tankar om vad de behövde eller ville få ta del av på 

samlingen (Lenz Taguchi & Åberg 2005, s. 36-37). 

  

 2.1 Centrala begrepp 

I den här delen kommer vi att lyfta de begrepp som vi anser vara viktiga i vår undersökning. Vi kommer 

att förklara begreppen med hjälp av den tidigare forskning vi använt oss av i studien. Begreppen är 

inflytande, delaktighet och barns perspektiv, och vilken relevans de får i vår undersökning. 

  

2.1.1 Inflytande som begrepp 

För pedagogen Elisabeth Arnér som har skrivit boken “Barns inflytande i förskolan. - En fråga om 

demokrati” (2009) innebär inflytande i förskolan att barn ges möjligheter att påverka sin tillvaro på ett 

påtagligt sätt. Det betyder att lärarna gör sin planering av innehållet i verksamheten utifrån barnens 

erfarenheter, idéer och initiativ, men det innebär också att lärarna är beredda att ändra sin planering när 

barnens perspektiv kräver det. Arnér riktar sitt intresse mot både barn och lärare när det handlar om 

barns inflytande i förskolan. Hon skriver både om lärarens förhållningssätt när det kommer till att ge 

barn utrymme och röst, men även om barnens sätt att hitta egna redskap för att skapa inflytande (Arnér 

2009, s.13-14, 22). 

     

I “Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv” skriver Nina Johannesen och Ninni Sandvik 

om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. De menar att ha rätt 

till delaktighet och inflytande handlar inte om att bestämma, utan om något mer. Att ha inflytande och 

vara delaktig betyder att man är del av en gemenskap där man måste respektera och inkludera varandra, 

oavsett vilken åsikt eller inställning man har. Det handlar om hur människor samspelar, lyssnar till och 

respekterar varandra i en gemenskap. Författarna poängterar att det inte handlar om att de tror att barn 

kan, eller ska, ta lika stort ansvar som de vuxna i förskolan. De vuxna har alltid det formella ansvaret. 

De menar även att inflytande och delaktighet inte handlar om att en individs rätt står i motsättning till 

någon annans, det är inte något man utövar var för sig utan det handlar om ett samspel (Johannesen & 

Sandvik 2009, s. 31). 

    Vi vill lyfta inflytande som ett begrepp i vår uppsats för att kunna studera barns möjligheter till att ta 

egna initiativ och göra egna val. Begreppet inflytande betyder för oss att få sin röst hörd, bli respekterad 
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och sedd och därmed öka sina möjligheter att kunna påverka.  I likhet med Arnér och Johannesen och 

Sandvik tänker vi inte att det i första hand handlar om att barnen ska bestämma utan att man som 

pedagog lyssnar på barnens erfarenheter och idéer och på så sätt låter barnen påverka verksamhetens 

innehåll. Pedagogers förhållningssätt mot barnen är avgörande för om barnen har ett reellt inflytande 

eller inte. 

  

I läroplanen för förskolan står det att läsa det som Johannesen och Sandvik skriver om. 

Under kapitel 2.3 Barns inflytande i Förskolans läroplan står det riktlinjer där “Förskolläraren ska 

ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Lpfö 98 rev. 

2010, s. 12). Det är en av de viktiga delarna av förskollärarens ansvar i förskolan. Att förskolläraren kan 

ta sitt ansvar och följa de styrdokument som finns och ge alla barn möjlighet till sin egen påverkan av 

sina utvecklingsmöjligheter. Vi menar att således ökar möjligheten för barnet att känna att de gör 

skillnad för sig själv i sin utveckling och att det är av stor vikt för barn att det får känna att det finns 

pedagoger som lyssnar och tar barnet på allvar. Det är en viktig uppgift och kräver ett genuint 

engagemang i själva individen, dess tankar och känslor. 

  

2.1.2 Delaktighet som begrepp 

För Arnér betyder begreppet delaktighet att man får möjlighet att ta del av något som andra redan 

bestämt och att detta är betydligt vanligare på förskolan än att barn har ett faktiskt inflytande enligt 

hennes mening (Arnér, 2009, s. 13-14). 

    Olofsson skriver om delaktighet i samlingen och menar att man kan vara delaktig i en samling genom 

att man medverkar i en sång eller deltar i ett samtal. Ännu mer delaktig blir man om man tar en roll i en 

teater eller hittar på själv (Olofsson 2010, s. 70). Vi tänker att man även är delaktig i samlingen genom 

att man lyssnar, det kan vara på en saga eller att man lyssnar vad som sägs i ett samtal. 

                    

2.1.3 Barns perspektiv som begrepp 

Arnér tar upp begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. När man har ett barnperspektiv innebär 

det att man värnar om barnens rättigheter och man intresserar sig för vad som är viktigt ur ett barns egen 

synvinkel. Men det är hela tiden de vuxnas perspektiv på barn det handlar om. Barns perspektiv handlar 

däremot om barnens egna föreställningar om sina liv, hur barnen ser på sin tillvaro med egna ögon. 

Arnér menar att för att få kunskap om barnens perspektiv måste man prata med barnen om det som 

händer i verksamheten på förskolan (Arnér 2009, 28-30). Att titta på hur barnens perspektiv får 

utrymme vid planering av samlingen är intressant ur ett fenomenologiskt perspektiv då fenomenologin 
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just handlar om att på ett fördomsfritt sätt bilda sig en uppfattning om någon annans subjektiva 

upplevelse. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

  

Den här delen innehåller förklaringar av den teori som vi har valt att koppla vår undersökning till. Vi 

redogör också varför vi anser denna teori vara relevant för vår undersökning. 

  

Fenomenologin är en inriktning som betonar det subjektiva. Fenomenologin ägnar sig åt hur vi upplever 

och uppfattar ting här och nu, ordet fenomenologi betyder läran om det som visar sig. Den grundlades 

av Edmund Husserl (1859-1938). Främst utformade Husserl fenomenologin som en kritik mot 

positivismen då han inte höll med om att människans sinneserfarenhet är neutral. Husserl menade att 

vetenskapens uppgift för att kunna se ett fenomen är att ge en fördomsfri beskrivning. Att kunna 

beskriva hur något ter sig för medvetandet utan att det först satt sig i vårt system och förankras som ett 

begrepp (Brinkjaer & Højen 2013, s. 60). Filosofen Joakim Molander skriver om subjekt och objekt i 

relation till varandra i boken Vetenskapsteoretiska grunder (2003). Samlingen är ett objekt som i den här 

undersökningen blir ett fenomen, genom att barn och pedagoger tolkar den utifrån sig själva. När ett 

objekt blir synligt för subjektet, är det bara subjektet som vet vad den ser och kan ge en mening till det 

så fenomenet framstår(Molander 2003, s. 122-123). 

        När man forskar inom pedagogiska ämnen har det ofta att göra med ämnen som rör människors 

erfarenhet och förståelse av världen, man vill se hur människor upplever sig själva och omvärlden ur sitt 

eget perspektiv. Fenomenologin fokuserar just på människors subjektivitet. När man använder sig av 

fenomenologisk metod är det viktigt att komma ihåg att fenomenologin använder sig av ett jag-

perspektiv, det vill säga, ett förstapersonsperspektiv då man forskar på hur människan som subjekt 

upplever omvärlden (Brinkkjaer & Høyen, 2013, s.69-70). 

    Vi har valt denna teori eftersom vi är intresserade av att bilda oss en uppfattning om hur barn och 

pedagoger upplever samlingen, även om barns möjligheter att påverka innehållet i den. Det är deras 

subjektiva upplevelser och erfarenheter vi är nyfikna på och som kommer ligga till grund för vår analys. 

    Molander skriver att som forskare använda sig av en fenomenologisk teori betyder att man behöver 

nyansera generaliseringen och i undersökningen försöka se det unika i fenomenet och ge sina 

erfarenheter på ett objektivt sätt utan förutfattade meningar eller fördomar. Han säger även att det 

paradoxa i det Husserl menar är att man inte kan se tinget i sig. Medvetenhet om vår beskrivning av ett 

specifikt fenomen kommer från ett visst perspektiv (Molander 2003, s. 125). Detta kan även bli 

användbart för pedagoger som då kan förhålla sig till fenomenet från barnets men också sitt eget 

perspektiv och då kunna arbeta med att se hur ett möte mellan olika tankar runt fenomenet skulle kunna 

ske. Molander skriver att ur ett fenomenologiskt perspektiv behöver pedagogerna tolka barnets 
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upplevelse om hur det känner, utan fördomar, förkunskaper eller efter egen tolkning av fenomenet 

(Molander 2003, s. 124). 

    Psykologen Henry Egidius skriver att begreppet fenomenologi är användbart i psykologi och 

socialpsykologi där man behandlar känslor och tankar i för människor konkreta sammanhang. Egidius 

förklarar att Husserl ville använda fenomenologin till att analysera de psykiska fenomenen, känsla, 

medvetande, kunskap och minne för att nämna några. Egidius fortsätter med att nämna fenomenologins 

användningsområde där riktningar av människors direkta upplevelser och upplevelser av sin egen 

omvärld samlas. Egidius tankar och motiveringar stämmer in på vårt område och Husserls fenomenologi 

blir en användbar teori för att försöka nå fram till barnens och pedagogernas egna tankar runt sina 

känslor om fenomenet samling (Egidius 1994, s. 155-156, 319). Egidius skriver om att möta barnets 

tankar. Pedagogen har ett ansvar att möta barnet där det befinner sig för att kunna ge barnet 

utvecklingsmöjlighet genom en bekräftelse och påvisad förståelse för barnets tankar (Egidius 1994, s. 

319). Det känns väsentligt för oss i vår undersökning då barns känslor är en viktig del för förskollärarna 

att kunna förhålla sig till i yrket. Också för att man som förskollärare troligtvis arbetat med barn som 

alla inte har det verbala språket att tillgå. 

  

4. Syfte och frågeställningar 

  

Vårt syfte med denna studie var att undersöka och få en bild av hur barn och förskollärare tänkte kring 

samlingen och hur de upplevde att det var att delta i den. Vi ville med vår undersökning öka vår kunskap 

om barnens och förskollärares uppfattning om samlingen som forum, för att skapa möjligheter för 

barnen att utvecklas genom egna och gemensamma beslut. 

Viktiga begrepp: samling, inflytande, delaktighet, barns perspektiv 

  

Våra frågeställningar var: 

  

- Vad tänker barnen och förskollärarna att syftet med samlingen i förskolan är? 

- Hur upplever barnen och förskollärarna att barnens inflytande över innehållet och utförandet fungerar 

vid samlingen?   

- Hur ser barnen och förskollärarna på barnens delaktighet under samlingen? 

- Vilken roll får barnens perspektiv i samband med samling? 
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5. Undersökningsmetod 

  

Vi har valt intervju som metod och genomfört åtta intervjuer med barn och fyra med förskollärare. I våra 

intervjuer har vi haft fokus på hur barn och förskollärare ser på barnens möjligheter till inflytande och 

delaktighet under samlingen. I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi genomfört våra intervjuer, 

hur vårt urval såg ut och vi lyfter möjliga problem med vår metod. Vi lyfter även viktiga delar kring 

barnintervjuer. Slutligen redovisar vi etiska regler som vi eftersträvat i vår undersökning. 

  

5.1 Intervju som metod 

Vi har i våra intervjuer använt oss av en kvalitativ metod. Inom den kvalitativa forskningen strävar man 

efter att försöka förstå mer än att förklara hur något är. Pedagogen Tomas Kroksmark skriver att man 

inte kan förklara världen i generella eller allmänna termer eftersom den upplevs subjektivt av varje 

människa. Ingen upplevelse eller uppfattning kan vara fel, varje individs beskrivning av verkligheten 

måste fullt ut accepteras av forskaren. Kroksmark säger vidare att vid en kvalitativ undersökning får vi 

en bättre förståelse av fenomenet vi vill undersöka, istället för att vi ska förklara fenomenet (Kroksmark 

2014, s. 32-33). 

     Vårt val av kvalitativa intervjuer berodde på att vi ville ha direktkontakt med informanterna för att 

kunna fånga in deras känsla och tanke, som var syftet med undersökningen. Vi sökte inte efter några 

rätta svar utan ville få en förståelse för vad barn och förskollärare har för upplevelser av fenomenet 

samling. Enligt Tomas Kroksmark fungerar kvalitativa intervjuer i liten skala bra (Kroksmark 2014, s. 

33). I boken Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok (2013) skriver även Johan Alvehus om 

när man vill försöka ta reda på hur människor tänker, känner och handlar i olika situationer är intervjun 

ett bra sätt. Intervjun hjälper oss att få reda på hur en person tänker kring och känner för ett speciellt 

ämne, en viss händelse eller ett fenomen. Man kan komma åt individens åsikter, känslor, erfarenheter 

och tankar (Alvehus, 2013, s. 80-81). 

    Informanterna fick svara på frågor med egna ord. Frågorna framställde vi i en intervjuguide innan 

intervjun ägde rum (Patel, Davidson 2011, s. 54-55). Intervjuerna skedde av en mindre grupp barn 

respektive pedagoger. Varje individ blev intervjuad enskilt. 

    Vår intervju var semistukturerad då vi följde ett formulär med några öppna frågor. Då frågorna var 

öppna hade informanterna möjlighet att påverka intervjuns innehåll, därför behövde vi vara aktiva i vårt 

lyssnade och arbeta med följdfrågor (Alvehus, 2013, s. 83). För att vi skulle kunna vara aktiva i vårt 

lyssnande valde vi att spel in alla intervjuer. När man gör kvalitativa intervjuer så har man nästan alltid 

en låg grad av strukturering, alltså frågorna är formulerade så att de ger möjlighet till att svara på dem 
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med egna ord. Eftersom syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos 

något, som till exempel någons uppfattning om ett fenomen, kan man inte i förväg formulera olika 

svarsalternativ (Patel & Davidsson, 2003, s.81-82). Vi valde således frågor i vår intervjuguide där barn 

och pedagoger får berätta med egna ord. Exempel på frågor är: Kan du berätta om din bästa samling? 

Kan du berätta om din sämsta samling? Om du fick bestämma en samling, hur skulle den se ut? 

  

5.2 Analys av insamlat material 

Efter intervjun lyssnade vi på det inspelade materialet tillsammans med deltagaren som då fick 

ytterligare en möjlighet att förtydliga sina svar. Vid detta tillfälle var det möjligt att stoppa inspelningen 

och anteckna för hand vid eventuella tillägg. Vi såg det som en möjlighet för individen att känna in sitt 

svar och få ytterligare en möjlighet att tydliggöra svaret. Därefter gjorde vi transkriptioner av 

intervjuerna och har även tagit in citat i vår text för att läsaren ska få en känsla av direktkontakt med 

informanterna. 

    Doverborg och Pramling skriver i sin bok om varför barnintervjuer och vikten av att vara öppen till 

barnens svar även om man som vuxen eller pedagog sitter på en lång erfarenhet och tycker sig sitta inne 

med det rätta svaret. Barnen tänker utifrån sina erfarenheter och det svar de kommer med är självklart 

för dem. Att lyssna på barnens svar kan ge klarhet i om barnen har förstått det man frågat (Doverborg & 

Pramling, 2000, s. 81). 

    Karin Bengtsson, lektor i specialpedagogik och legitimerad logoped har tillsammans med Solveig 

Hägglund, professor emerita i pedagogik skrivit om att ha barnen som kunskapskälla utifrån samtal. De 

säger att med vilken som helst metod bör den göra det möjligt för barnen att prata om sina tankar, 

erfarenheter och kunskaper så att de synliggörs för den som ska forska (Bengtsson & Hägglund 2013, s. 

121). Forskningen de bedrivit och skrivit om har handlat om barns delaktighet och inflytande. Vidare 

skriver de om barns rätt att uttrycka sig och sina åsikter (Bengtsson & Hägglund 2013, s. 122-123). Vi 

kände att de ovanstående källorna var användbara för vår undersökning, då lyssnandet var centralt i vår 

undersökning. 

  

5.3 Urval 

Vi har genomfört intervjuer med åtta barn och fyra pedagoger. Barnen är från drygt fyra år till drygt fem 

år gamla. Vi valde den åldern för att de gått på förskolan länge och har många erfarenheter av att delta i 

samling. De har även kommit långt i sin språkutveckling och brukar vara verbala och kunna återberätta 

om dåtid och tänka sig in i en möjlig framtid. Barnen går på förskolor där vi är kända av barnen. Vi 

kände att det gav oss bättre förutsättningar för att nå fram till barnen med våra frågor, då vi ansåg att de 
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skulle kunna slappna av och våga svara efter sin egen tanke och känsla för varje fråga. I vår 

undersökning fokuserade vi på de lite äldre barnen och har därmed intervjuat pedagoger som i huvudsak 

arbetar med den åldersgruppen. De förskolor som medverkar har fram till idag haft liknande 

pedagogiskt arbetssätt och ingen uttalad profil. Vi valde även förskolor där vi själva har kontakt med 

pedagogerna. Det kändes som ett bra utgångsläge för att kunna ha ett förtroendegivande och öppet 

samtal. För att vi skulle kunna garantera alla inblandade personer anonymitet, har vi givit förskolor, barn 

och pedagoger fiktiva namn. 

  

Här följer en förteckning över våra informanter: 

  

Förskollärare Pia är i 50 årsåldern och arbetar på förskolan Storskogen. Hon utbildade sig till 

förskollärare för 3 år sedan. På Storskogen har Pia vid intervjutillfället arbetat i 11 år. 

  

Förskollärare Karin är i 55 årsåldern och arbetar på förskolan Granbacken. Hon har arbetat i 

förskoleverksamhet i 20 år både på förskola samt förskoleklass. Hon var färdig med sin utbildning 2001. 

På Granbacken har hon vid intervjutillfället arbetat ca två månader. 

  

Förskollärare Kajsa är runt 50-år och arbetar på förskolan Guldgruvan. Hon har arbetat på förskola 

under hela sitt yrkesverksamma liv. Var färdigutbildad förskollärare 1983. 

  

Förskollärare Doris är runt 40 år och arbetar på förskolan Skattkistan. Hon har arbetat i omgångar på 

förskola, först som outbildad ett år sedan påbörjade hon studierna till förskollärare. Hon blev färdig 

förskollärare 1991. Några års uppehåll. Tillbaka inom barnomsorgen år 2010. 

  

Förskollärarna Kajsa och Doris arbetar i samma enhet. En av dem var på samma avdelning som ett par 

av barnen. Den andra förskolläraren är på en annan förskola. Två av barnen har ingen anknytning till 

någon av förskollärarna. 

  

Carl är 5 år och har gått på Storskogen i ca fyra år. 

  

Klara är 5 år och går på samma avdelning som Carl, hon har gått på Storskogen i fyra år. 

  

Max är 5,5 år och har gått på Granbaken i 4,5 år. 
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Love är snart 5 år och går på samma avdelning som Max, han har gått på Granbacken i 4,5 år. 

  

Smulan är 5 år och har gått på förskolan Guldgruvan i snart två år. 

  

Boris är 4,5 år och har gått på förskolan Guldgruvan i snart två år. 

  

Smulan och Boris går på samma avdelning på förskolan Guldgruvan. 

 

Anna är 5 år och har gått på förskolan Guldgruvan i fyra år. 

  

Bosse är 4,7 är och har gått på förskolan Guldgruvan i tre och ett halvt år. 

     

  

5.4 Genomförande 

Innan vi skulle genomföra våra intervjuer kände vi att vi ville ha mer kunskap om hur vi skulle tänka 

kring intervju med barn. Vi valde således att förhålla oss till det Doverborg och Pramling skriver om i 

boken Att förstå barns tankar. Metodik för barnintervjuer (2007). I Kapitlet Hur frågar man tar de upp 

olika saker som är viktiga att ta hänsyn till när man planerar en intervju med barn. De skriver till 

exempel om att det är viktigt att välja en lugn plats, att det är lättare att få till en bra intervju om man 

först skapar en relation till barnet. Det är viktigt att man berättar för barnet vad intervjun ska handla om 

och varför. De tar även upp frågeteknik och vilka typer av frågor som är bäst att ställa (Doverborg, 

Pramling, 2007, s. 25-45). 

    Därefter tog vi kontakt med vårdnadshavarna och frågade om vi fick intervjua deras barn. Innan vi 

genomförde våra intervjuer delade vi även ut ett brev som vi fått från högskolan, Informerat samtycke, 

till vårdnadshavarna. I brevet fanns information om vad studien skulle handla om och vårt syfte med 

intervjuerna, men även information om tystnadsplikt och anonymisering. När alla vårdnadshavare 

godkänt att barnen deltog i undersökningen, genomförde vi våra intervjuer. 

    Patel och Davidsson skriver att det är viktigt att klargöra för deltagarna vad syftet med intervjun är. 

Även hur individens bidrag kommer att se ut och hur det kommer att användas (Patel & Davidsson, 

2003, s. 74). 
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5.5 Källkritik och generalisering 

Vi har i vår undersökning tagit fasta på svårigheterna med trovärdigheten för intervjun. Barnens svar 

kunde vara ett svar i just den stunden. Vi behövde vara kritiska i vårt analyserande av barnens svar då 

man aldrig kan nå hela vägen in till en människas inre tankar och känslor, utan det kommer alltid att 

vara delar man aldrig kommer åt. Svaren kunde också ha varit påverkade av andra faktorer som vi fick 

väga in i vår analys. Detta hade vi i beaktande genom hela analysen. Den källkritiska tillförlitligheten av 

barnens svar blev kanske inte hundraprocentigt. En generalisering var inte vårt mål, utan vi ville få en 

inblick i barns känslor och tankar om just deras samling. Vi har ändå lagt stor vikt vid barnens svar då 

de höll sig till frågan och reflekterade över sina inspelade svar tillsammans med oss i efterhand. 

Trygghet under intervjuerna var också en viktig del i genomförandet, därför frågade vi barnen var de 

ville sitta under intervjun. Vår tanke med detta var att barnet kan under trygga förhållanden öppna sig 

lättare. Vi hade även kontakt med barnen ett par gånger innan intervjun för att kunna visa att vi 

verkligen var intresserade av deras deltagande. 

Förskollärarna fick även de avgöra var intervjun skulle äga rum och vilken tid som passade. Dels för att 

ge trygghet, men också för att begränsa stresspåslag av att vara ifrån sin avdelning. Vi ville också på 

detta sätt kunna ge en ökad möjlighet till reflektion efter intervjun.   

  

5.6 Etiska överväganden 

Den statliga myndigheten Vetenskapsrådet framhåller vikten av att värna om de intervjuades integritet 

och att behandla all information konfidentiellt, det betyder att ingen utifrån har haft tillträde till 

datainsamlingen (Patel, Davidson 2011, s. 63). Både barn och vuxna som deltog i vår forskning har 

meddelats om syftet samt gett sitt tillstånd att deras utsagor anonymt publiceras. De har blivit 

informerade om sin rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar. Detta står att läsa i Vetenskapsrådets 

föreskrifter (Vetenskapsrådet, 2002).      

      

Vetenskapsrådet presenterar fyra grundläggande huvudkrav utifrån det grundläggande 

individskyddskravet.  Informationskravet kan förklaras med att vid forskning har forskaren ett ansvar att 

informera alla berörda om syftet med forskningen. Samtyckeskravet innebär att en deltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan och avgöra om den vill bryta eller delta 

fullt ut. Konfidentialitetskravet som är det tredje kravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med 

frågan om offentlighet och sekretess. Nyttjandekravet som är det sista av kravet innebär att uppgifter 
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insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 5-

14) 

Vetenskapsrådet skriver att man bör iaktta en särskild försiktighet när det gäller omyndiga personer och 

att man då måste inhämta samtycke från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

    Genom att vi informerade alla berörda parter om vår undersökning och deras frivilliga deltagande har 

vi tagit Informations- och samtycketskravet i beaktning (Vetenskapsrådet 2002, s. 5-14). 

Konfidentialitetskravet togs i beaktande genom vår information till de berörda om hur uppgifterna 

behandlas av oss som forskare (Vetenskapsrådet 2002, s. 5-14). 

Nyttjandekravet fullgjorde vi genom vårt intygande av att användandet endast var till vår undersökning 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 5-14). 
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6. Resultat 

Vi kommer i denna del redovisa en sammanställning av barnens och förskollärarnas utsagor under 

genomförda intervjuer. Resultaten är svar utifrån barnens och förskollärarnas egna uppfattningar. Vi har 

valt att redovisa upplevelsen av fenomenet samling utifrån begreppen inflytande, delaktighet och barns 

perspektiv. Vårt fenomenologiska perspektiv betonar den subjektiva upplevelsen hos informanterna. Vi 

kommer att skriva en löpande text och tydliggöra resultaten med citat från våra intervjuer. 

  

6.1 Samling på förskolan 

  

6.1.1 Syfte med samling enligt barnen 

I samtliga av de kvalitativa intervjuerna svarade barnen att man pratar, lyssnar och gör olika saker på 

samlingen men att man skall sitta ner i en ring och att det är fröknarna som håller i samlingen. Karl sa: 

“Vi sitter på en matta i rummet längst bort å så pratar fröknarna” (Karl 2015-10-12). Tre utav barnen 

berättade även att de har förutbestämda platser som de sitter på under samlingens gång. Vilket de 

upplevde som bra. 

   När de berättade om vad de tyckte var roligt med samlingen kunde vi se att de bästa samlingarna var 

när de kände sig aktiva, genom att spela teater, delta i experiment, sång eller dans tillsammans.      

Några av barnen uttryckte att det var viktigt att ha roligt på samlingen, Max sa så här: 

  

Annika: Vad vill du göra på samlingen? 

Max: Ha roligt, det är det enda. 

Annika: Hur gör du för att ha roligt? 

Max: Det är sagan som gör att det blir roligt. 

Annika: Tycker du att du har roligt på samlingen? 

Max: Ja, men inte alltid. 

(Max 2015-10-12). 

  

Barnens subjektiva upplevelser av samlingens syfte visade att de stämde överens med varandra. Den 

gemensamma bilden av syftet med samlingen var att man samlas, sitter på mattan och gör olika saker 

förskollärarna har bestämt, sjunger, leker, läser sagor eller pratar om olika ämnen. De flesta av barnen 

upplevde samlingen som rolig och att det kändes bra att vara med på samlingen. 
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 6.1.2 Syftet med samling enligt pedagogerna 

När förskollärarna pratade om syftet med samlingen sa de att det var för att man skulle ha möjlighet att 

se alla barn som pedagog men även att barnen skulle få en möjlighet att se alla kompisar som var där 

under den dagen. Det var också viktigt att uppmärksamma de barn som var frånvarande. Detta för att 

stärka gruppkänslan. Förskollärarna gav en bild av att det ofta var något som de vill förmedla till barnen 

under samlingen, de beskrev att den bästa samlingen var då man nådde alla barnen, en misslyckad 

samling var den när det man vill förmedla inte kom fram till barnen. Den gemensamma uppfattningen 

var att det verkade vara ett bra tillfälle att nå ut till barnen med viktig information och man valde ofta att 

ta upp olika ämnen, allt från årstider till etiskt dilemma som pedagogerna ville reflektera omkring med 

barnen. 

  

Pia: ....För mig är den bästa samlingen när jag har glada barn som är delaktiga, 

barn som skrattar. Jag gillar och spela teater, spela olika rollspel, klä ut mig 

och då får man med barnen det tycker jag och att det är dom som formar 

vad som händer, då tycker jag då är det nog den bästa samlingen, att man har 

roligt och att man känner att man når barnen…. (Pia 2015-10-22). 

  

På en avdelning möttes man på morgonen för att prata om vilken dag och månad det var för att efter det 

gå igenom hur dagen skulle se ut eller så frågade man barnen vad de ville göra under dagen. 

     Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv om det som visar sig i förskollärarnas subjektiva upplevelser 

utifrån intervjuerna, kan vi se gemensamma uppfattningar om syftet med samlingen. Deras svar blev att 

samlingen är till för att stärka gruppkänslan, den ger tillfälle att ge barnen information av olika slag eller 

möjlighet för gemensam reflektion kring olika aktuella ämnen. 

   Förskollärarna vi intervjuat talade om fenomenet samling utifrån sitt eget perspektiv och sin 

upplevelse. De beskrev deras syfte med samlingen utan att fundera kring vad barnets känsla var. Den 

gemensamma uppfattningen var att man ska ha roligt på samlingen, men de har inte tagit reda på om så 

är fallet. Frågan har aldrig ställts till barnen, utan det är något förskollärarna tänkt att barnen har då de 

själva känt att samlingen har gått som de tänkt. 

   Förskollärarna som har deltagit i intervjuerna har inte funderat på om barnen är införstådda i vilket 

syfte samlingen har, eller hur syftet skulle kunna tydliggöras för barnen.       
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6.2 Barns inflytande 

  

6.2.1 Barns inflytande enligt barnen 

Genom vårt empiriska material har vi sett att möjligheterna för förskolebarn att ha inflytande över 

samlingens innehåll kan vara begränsad. När vi frågade barnen om vem det var som höll i samlingen 

svarade de att det var fröknarna som gjorde det. 

  

Smulan: Jag skulle vilja bestämma nånting. 

Maria: Vad tänker du att man kan göra åt det? 

Smulan: Hitta på nåt…så fröknarna vill det…att vi ska vara med……. 

(lång väntan)...och bestämma. Jaa... annars är jag väldigt smart! (Smulan 2015-10-12) 

  

Annika: Vem är det som håller i samlingen, leder, säger vad ni ska göra? 

Love (D): Det är fröknarna 

Annika: Hur känns det? Att det är fröknarna? 

Love: Skönt 

(Love 2015-10-12).         

  

I samtliga intervjuer med barnen framkom det att de upplevde att de inte fick bestämma alls över 

innehållet, det var något pedagogerna gör. En del barn var nöjda med det och upplevde till och med att 

det var skönt att pedagogerna bestämde medan några inte var det. Ändå svarade alla barn att det skulle 

kännas bra att få vara med och bestämma över innehållet i samlingen. På frågan vad de skulle få för svar 

om de föreslog något de ville göra på samlingen svarade de flesta att de inte visste vad pedagogerna 

skulle svara, de hade aldrig försökt komma med en idé till samlingen. 

  

  

            Annika: Om du fick bestämma något på samlingen, eller om du känner att du 

skulle vilja leka en speciell lek på samlingen, vad gör du då? 

Love: Aa, då skulle jag leka hunden och benet. 

Annika: Men säger du det då till fröken att du vill det? 

Love: Näää 

Annika: Om du skulle säga det, tror du att du skulle få leka hunden och benet då? 
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Love: Eeh, vet inte. 

Annika: Du får prova kanske 

Love: Ja, men jag vågar inte (Love 2015-10-12). 

  

  

Vi kunde i vårt material se att barnen inte upplevde att de kunde påverka samlingens innehåll med deras 

idéer. När vi frågade barnen om vad de ville göra på samlingen om de fick bestämma svarade de flesta 

sådant som man brukar göra som berätta sagor eller leka olika lekar, men Klara hade en annan idé: 

  

  

Annika: Kan du berätta för mig om din bästa samling som du har varit på nångång? 

Klara: öööh, mm att vara, bästa samlingen är att bygga en raket av papper. 

Annika: Brukar ni göra det på samlingen? 

Klara: Nä 

(Klara 2015-10-12). 

  

  

I vår undersökning runt inflytande på samlingen som fenomen så har barnen tolkat fenomenet samling 

på ett likvärdigt sätt utifrån de svar vi sammanställt från våra intervjuer. Det barnen har svarade gav oss 

en inblick i deras syn på samlingen genom deras egna ord. Barnen har vid betraktandet av samlingen 

under intervjun uttryckt att de tyckte att det var skönt att de vuxna höll i samlingen. De har även uttryckt 

att de också skulle vilja bestämma något på samlingen, men att de inte ville fråga. Vår tolkning av deras 

svar blev att de inte upplevde att de fick någon möjlighet till inflytande då de nämnde att de inte frågat 

eller kommer att våga fråga. Till sist har något barn även uttryckt att pedagogerna hört vad de sagt men 

att de ändå inte lyssnat. 

  

6.2.2 Barns inflytande enligt förskollärarna 

Vi har i våra intervjuer märkt att pedagogerna har svårt att skilja inflytande från delaktighet. När vi 

frågat förskollärarna om barnen kan komma med förslag till aktiviteter på samlingen eller vara med och 

bestämma över innehållet svarade de att det var självklart. Men att det skulle vara tillåtet för barnen att 

komma med förslag på aktivitet till samlingen var något som inte nått fram till barnen. Några av 

förskollärarna berättade att de brukade fråga barnen om vilken sång de ville sjunga eller om de ville leka 

någon lek, vilket var att ge dem både valalternativ och möjlighet att komma med förslag. 
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Förskollärarnas svar i intervjuerna visar på att de tror att barnen kände att de haft inflytande. När frågan 

om hur det tror sig veta det kommer upp och vi ifrågasätter om de har frågat barnen svarar de att de inte 

gjort det. Förskollärarna har istället en uppfattning om att barnen har inflytande genom sin delaktighet. 

Förskollärarna har inte pratat med barnen utan har genom egen uppfattning av fenomenet samling 

kopplat till barns inflytande gjort en egen bedömning av att barnen haft inflytande, utan att lyssna in 

barnens tankar om sitt inflytande. Vi nämnde tidigare att barn vet att pedagogerna hör men att barnen 

har en känsla av att det ändå inte är någon som tar till sig det de verkligen säger. Förskollärarna 

upplevde att barnen har inflytande över samlingens innehåll genom att man försökte lyssna av vad 

barnen ville och var beredda att ändra innehållet efter barnens intresse och engagemang.   

  

  

Karin: ja, asså den bästa samlingen för mig är att jag kan få med barnen 

mig, det behöver inte vara den planerade samlingen som jag har 

tänkt utan att barnen har blivit involverade och då kommer de med många 

saker som dom själva kanske, den ena säger en sak och den andra tänker 

efter, och kanske den också kan säga något som hänger ihop med den 

första, och många gånger är det bästa om till exempelhar pratat om hösten 

men till slut hamnar vi på ämnet antarktis eller religion eller nått annat, för 

det är olika åldrar och de är olika individer de har olika bakgrund, en del 

pratar mycket en del har mycket att säga men när de är involverade det 

tycker jag är den bästa samlingen (Karin 2015-10-12). 

  

  

De intervjuade förskollärarna har en tydlig uppfattning om hur en bra samling borde vara. Då skulle 

pedagogen behöva anpassa både innehåll och formen efter barnen. Man får ändra det planerade om det 

behövs och det är ingen idé eller mening med att ha en samling om inte barnen är intresserade. De 

pratade om att det är viktigt att som pedagog kunna läsa av barnen och situationen och vara beredd att 

ändra det planerade. Ibland vill barnen något annat än vad man tänkt och då måste man kunna acceptera 

det och låta barnen vara med och bestämma. Att kunna göra det tänkte förskollärarna är att ge barnen 

inflytande över innehållet i samlingen, men som vi skrivit tidigare var barnens upplevelse en annan. De 

upplevde inte att de fick vara med och påverka samlingens innehåll. 

    Utifrån intervjuerna med förskollärarna framkom att det var märkbart svårt att hitta tillfällen under 

samlingen då barnen hade ett reellt inflytande. En av förskollärarna sa att hon har lagt upp samlingen 

utifrån barnens intressen som kretsade kring djur och insekter. Intresset började ute på gården och i 
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närmiljön runt förskolan, då barnen hittade sniglar, myror och spindlar. Vid samlingstillfället användes 

en sångpåse med olika djur som pedagogen samlat ihop och stoppat ner i påsen inför samlingstillfället. 

Här tänkte pedagogen att det var barnet som hade inflytande över vad som skulle vara i påsen även om 

barnet inte varit med och pratat om vad som skulle finnas i påsen då den packades. 

  

Doris: Vi har samling varsin vecka och då får man ansvaret själv att 

helt och hållet planera den och då följer den andra pedagogen, och hakar på, 

men vi utgår från barnens intressen, så nu har vi valt djur och gör saker 

på samlingen kring det (Doris 2015-10-12). 

  

Vår tolkning av intervjun runt detta blev att pedagogen har ett genuint intresse av att försöka ge barnen 

inflytande och stimulera barnens intresse med djur genom att samla ihop material som har anknytning 

till temat. Vissa av de djur och insekter som barnen visat intresse för utomhus har återfunnits i 

avbildningar som då används under samlingen för att hålla en röd tråd i temat pedagogerna och barnen 

arbetar med under sitt påbörjade projektarbete. Projektarbeten var oftast utifrån pedagogernas studier av 

barnens lekar och intressen och det pedagogiska lärandet planeras utifrån detta. Hur en pedagog mötte 

barnet var också en viktig del i att ge barnet inflytande. Vi ville utifrån den fenomenologiska teorin 

närma oss pedagogens förståelse av barnens inflytande. Vi hävdar dock att mötet mellan förskollärarna 

och barnen inte var på samma våglängd då barnen inte varit med i utformningen av samlingens form och 

utförande, men att förskolläraren ändå har känslan av att så var fallet. 

    Utifrån intervjuerna tolkade vi att förskollärarna inte har svårigheter med att hitta barnens intressen. 

Svårigheten ligger till synes i att studera barns lek runt deras intressen och där hitta varje barns 

perspektiv och ge tillåtelse till utvecklingsmöjligheter efter deras inflytande. Lyhördhet och en förmåga 

att känna in barnets känsla i vad det är barnet tar till sig i sitt möte med ett objekt blir av stor vikt i 

samspelet mellan pedagog och barn. 

   Under vissa av våra intervjuer med förskollärarna framkom även att barngruppens sammansättning 

och ålder kunde spela en stor roll i hur det går att eftersträva att barnen har inflytande/delaktighet. 

Pedagogerna känner en frustration över hur barn tar till sig informationen då ålder och utveckling kan 

skilja sig åt avsevärt i samma barngrupp. Det kan utveckla sig så att en pedagog går ut från samlingen 

med de barnen som inte kan eller vill vara med på just den samlingen som hålls. Några pedagoger säger 

att känslan efter en samling som inte fungerat som man ville eller som den var planerad gör att man 

känner sig misslyckad som pedagog. På frågan om hur de tror att barnen känner sig vid en sådan 
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samling där snäva ramar och tjat har förekommit svarar pedagogerna, att det kan inte ha känts kul för 

barnen heller. Känslan av att inte räcka till för alla olika individer påverkar innehållet i samlingen och 

gör att pedagogerna lägger en planering där man anser att nivån ligger i fas med den större delen av 

barngruppen. 

  

Maria: Hur mycket är barnen med och bestämmer på samlingen 

Kajsa: De kan säga att de vill leka någonting och man kan fråga eller 

de kan ha önskemål och då försöker vi snappa upp det. 

Maria: Vad tror du barnen skulle vilja göra om de fick bestämma? 

Kajsa: Ja, de kanske skulle vilja höra en saga, kanske höra musik, 

kanske sjunga. Jag vet inte! (Kajsa 2015-10-12). 

  

  

Detta gör pedagogerna i viss mån men de har också en uppfattning om att de har något att förmedla till 

barnen som är viktigt att få fram. Karin berättar: 

  

Annika: Om de (barnen) skulle kunna påverka innehållet, hur skulle de kunna se ut? 

Karin: Jag tror, säg så här ett exempel, vi skulle prata om hösten om man 

försöker prata med dom men så är det nått tv program som de har sett, 

jag tror att en medveten pedagog kan låta att starta i det här tv programmet 

eller vad det kan vara för att få det till slutet till den här hösttanken jag 

kanske hade planerat, det är väldigt viktigt att hitta vägar dit man har 

planerat men den vägen kan gå igenom deras tankar. 

Annika: Å då tänker du att barnen har möjlighet att påverka innehållet genom 

att du är lyhörd inför va de vill prata om? 

Karin: Ja, jag tror vi har varit rätt jämställt på den samlingen, om man har lyckats, 

för de har kommit med tankar som de har haft och jag har kommit med det 

jag hade planerat (Karin 2015-10-12). 

  

  

Pedagogerna vi intervjuat ser på fenomenet samling som ett bra och viktigt tillfälle att få förmedla något 

till barnen, det kan vara kunskap i olika former eller information. Här har man chans att lyfta olika 
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ämnen man vill diskutera med barnen. Det är förståeligt eftersom det här ofta är enda tillfället under 

dagen som man har alla barnen samlade men detta kan vi se gör att barnens rätt till inflytande under 

samlingen får stå tillbaka något. Barnen blir inte ett subjekt man möter utan ett objekt som man vill 

förmedla något till. 

  

6.3 Barns delaktighet 

  

6.3.1 Barns delaktighet enligt barnen 

När vi tittar på vad barnen svarat med hjälp av den fenomenologiska teorin kan man se att de subjektiva 

upplevelserna av delaktighet på samlingen handlar mycket om att vara just aktiv, men några av barnen 

känner även att de är delaktiga på samlingen genom att lyssna. 

  

          

          Maria: Kan du berätta om någon gång då du inte velat vara med på samlingen? 

           Boris: Jag tycker man ska få göra vad man vill för man hör ju alltid 

           och man ser ju samlingen. man kan inte sjunga, man kan lyssna (Boris 2015-10-12). 

            

  

Annika: Kan du berätta om den bästa samlingen du har varit på? 

Max: Det var längesen, kommer nästan inte ihåg, ja just det, vi gjorde 

Bockarna Brusesaga. 

Annika: Det tyckte du var roligt, hur gjorde ni då? 

Max: Det finns en liten låda med bockarna brusegrejer, man ska bygga ihop allt, 

man ska bygga ihop en bro. 

Annika: Vad gjorde du på den samlingen, fick du vara någon roll? 

Max: Jag var den största bocken (Max 2015-10-12). 

  

  

Något barn nämner även är att de känner sig delaktig genom att bara lyssna och få sitta och titta på de 

andra. Så för barnen handlar aktiv inte enbart om att prata eller röra sig, utan lyssnandet ses även det 

som delaktighet och aktivt deltagande. Något barn nämner även att det känner sig delaktigt genom att 

lyssna. Vi har kunnat se i våra intervjuer att barnens upplevelser av en bra samling ofta inneburit att de 

varit delaktiga på något sätt och att de allra helst vill vara delaktiga genom att det händer något på 
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samlingen, men några av barnen känner även att de är delaktiga på samlingen genom att lyssna. Med 

aktiv menade barnen att även vid tyst lyssnande kände de att de var en del av det som pågick. 

  

 6.3.2 Barns delaktighet enligt pedagogerna 

Förskollärarnas gemensamma uppfattning för att det ska bli en bra samling är att barnen ska känna sig 

delaktiga och några pedagoger tycker att de är de om det får göra annat än att sitta still och lyssna. 

Någon förskollärare tänker att alla som sitter med på samlingen är delaktiga. 

  

Pia: Ska man få dem att känna att man inte bara sitter still och lyssna då måste 

det hända något, något annat där de är delaktiga, vad tror ni händer eller 

att man spelar teater och frågar vad tror ni händer, då tror jag att man 

får med dem, att de känner att de får mer inflytande på samlingen, att de 

är delaktiga i alla fall (Pia 2015-10-12). 

  

Förskollärarna beskriver olika sätt som de upplever att barnen är delaktiga på. En berättar att de har 

glasspinnar med namn på i en påse som de tar fram vid samlingstillfället. De sjunger oftast runt fem 

sånger vid varje samling och då dras det en glasspinne ur påsen inför varje sång som då barnet vars 

namn står på pinnen får välja. Detta görs då fem gånger den dagen och de pinnarna läggs åt sidan för att 

inte bli dragna nästa dag. 

  

            Kajsa: Det är svårt som vuxen att komma ihåg vem som gjort dagen 

innan så att det blir lite rättvist, sådär. Det är lite så att man tänker att det 

är många som kan försvinna, här håller man koll på att alla får göra. 

Det blir mera att alla får vara delaktiga på ett annat sätt (Kajsa 2015-10-12). 

  

Förskollärarna beskriver hur de är viktigt att ha något de vill förmedla till barnen och att det är viktigt 

med involverade och aktiva barn. Vi upplever en stark känsla och medvetenhet hos förskollärarna att 

ansvaret över hur samlingen blir ligger hos de vuxna. 
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               Kajsa: Alla ska ha ut nåt av samlingen. Så vitt skilda människor 

               och åldrar (Kajsa 2015-10-12). 

  

Några av förskollärarna har svårt att förhålla sig till att barn inte sitter med i samlingen. Har man 

bestämda platser eller annan bestämd struktur på samlingen bryts den inte gärna. Det ger pedagogerna 

känslan av att de kan ge något till barnen och det fungerar bättre om man kan se alla barn i ögonen 

någon gång under samlingen. 

  

Doris: Måste och måste men vi vill att alla ska känna att man vill vara med 

och de vill de. Det blir inget problem. Från att ha byggt från det korta korta och vi 

stänger ju det rummet vi är i (Doris 2015-10-12). 

  

På frågan om alla barn måste vara med på samlingen blir svaret att det är något man strävar efter. Till 

slut lär sig barnen att vara med och sitta på samlingen även om de som är yngre gärna springer iväg. 

Förskollärarna menar således att genom att vara på samling varje dag under alla de åren ett barn går på 

förskolan får de en förståelse för hur man förväntas bete sig på samlingen. 

    I vår undersökning om samlingen som ett forum för delaktighet har vi i intervjuerna stött på olika 

känslor hos förskollärarna. Deras känslor indikerar delvis att de tycker att det är svårt att förstå hur de 

ska tänka om delaktighet för barnen under samlingen där alla barn deltar samtidigt. Frustrationen 

handlade mycket om att barnen har olika åldrar och för pedagogen att se de yngre barnens delaktighet. 

  

6.3.3 Barns perspektiv under samlingen 

Utav de intervjuade förskollärarna är det inget arbetslag som har gjort någon utvärdering av samlingen 

och reflekterat över exempelvis varför vissa saker sker under samlingstillfället och hur barn uppfattat 

information som förmedlats. Förskollärarna kan diskutera på planeringstid och sedan ändra något litet på 

samlingens form för att nå de mål och syfte som de själva har skapat för samlingen. Det är ingen som 

har pratat direkt med barnen efter samlingen eller haft ett samråd med barn vid något annat tillfälle där 

innehåll diskuterats tillsammans.   
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Annika: Hur tror du att barnen upplever samlingen, hur de känner sig när de 

sitter på samlingen? 

Karin: Jag tror, eller jag hoppas att de känner att de är sedda, att de får möjlighet 

att säga vad de vill säga…. (Karin 2015-10-12). 

  

Förskollärarna har ett tydligt barnperspektiv och förmedlar att det är viktigt att barnen tycker att det är 

meningsfullt att delta i samlingen och de anpassar sig efter barnens behov och önskemål. Samlingen är 

till för barnen och vi ser en önskan hos pedagogerna att göra den så bra och rolig som det går. Det finns 

ett tydligt intresse och en önskan hos pedagogerna att förstå vad barnen vill. 

  

Annika: Är det något man skulle kunna göra på samlingen tänker du? 

Pia: Ja varför inte, det finns inga gränser egentligen för vad en samling ska 

innehålla, det är egentligen ett flexibelt tänkande, det är här och nu kan jag 

ju tycka, det är roligt att höra det där, för man får faktiskt tankar själv, 

för vi tror att vi gör på ett sätt men man vet inte vad som försiggår i deras 

tankar och idéer….. (Pia 2015-10-22). 

  

Citatet är Pias tankar efter att hon under intervjun fått berättat för sig att ett barn vill göra raketer på 

samlingen. Den fenomenologiska teorin skulle hjälpa pedagogerna att inta ett barns perspektiv. Att utan 

förutfattade meningar bilda sig en uppfattning om barnens subjektiva upplevelser av samlingen och 

önskningar om hur den skulle kunna vara. Pia säger att det inte finns några gränser för vad samlingen 

kan innehålla, detta är en viktig utgångspunkt i fenomenologi. Man behöver öppna upp medvetandet och 

lösgöra sig från bilder som redan finns i vårt system när det kommer till samlingen. Genom att lyssna på 

barnen kan man få en bild av deras egna föreställningar av samlingen och utifrån dessa skapa nya bilder 

av vad en samling kan innehålla. 
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7. Diskussion och slutsatser 

  

I denna del ämnar vi att diskutera våra resultat utifrån de begrepp som var centrala i vår undersökning, 

inflytande, delaktighet och barns perspektiv. Våra tolkningar görs utifrån de svar vi fått genom de 

intervjuer vi haft med barn och förskollärare. Vi har ställt dessa tolkningar mot den tidigare forskningen 

som vi presenterat tidigare i vår uppsats. 

Vi ville med denna undersökning få en bild av hur barn och förskollärare tänker kring samlingen och 

hur de upplever att det är att delta i samlingen. Vi har fördjupat oss kring hur samlingens form och 

innehåll ger barnen möjlighet till inflytande och delaktighet och hur barnens perspektiv framstår för 

förskollärarna. Vi ville med detta inte söka efter en absolut sanning, utan fokusera i att skaffa oss 

kunskap om olika barn och förskollärares uppfattningar om ämnet vi valt. Våra frågeställningar har 

varit: 

  

- Vad tänker barnen och förskollärarna är syftet med samlingen i förskolan? 

- Hur upplever barn och förskollärarna att barnens inflytande över innehållet 

i samlingen ser ut?   

- Hur ser barn och förskollärarna på barns delaktighet i samlingen? 

- Vilken roll får barns perspektiv i samband med samling? 

  

För att söka svar på våra frågor har vi använt oss av den fenomenologiska teorin som fokuserar på 

subjektiva upplevelser. Det var barnen och förskollärarnas egna erfarenheter och förståelse av 

fenomenet samling som gav oss en bild av hur barns inflytande och delaktighet på samlingen upplevdes. 

För att komma nära barnen och pedagogernas egna perspektiv valde vi att göra kvalitativa intervjuer. 

Genom öppna frågor i vår undersökning fick informanterna möjlighet att förmedla sina egna tankar och 

upplevelser. 

    I våra resultat har vi kunnat se att barnen ofta har gemensamma upplevelser kring samlingen och även 

pedagogerna, men dessa två stämde inte överens med varandra. Barnens tankar om samlingens syfte 

blev att det oftast var ett roligt inslag under dagen då man ska sitta stilla på en matta och delta i olika 

aktiviteter som pedagogerna bestämt. Det kunde vara att sjunga, leka olika lekar, lyssna på en saga eller 

prata om olika ämnen. 

    Förskollärarnas subjektiva upplevelser gav oss andra tankar om samlingens syfte. De förmedlade en 

gemensam bild av att det var ett bra tillfälle att stärka gruppkänslan genom att prata om både vilka barn 

som var närvarande och frånvarande. Att samlingen är till för att stärka gruppen var även något som 

Rubinstein Reich (1996) fann viktigt, detta visar att det är något som länge varit syftet med samlingen 
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enligt pedagoger. Att samlingen ska vara rolig och meningsfull för barnen var viktigt och man har en 

önskan om att barnen ska delta aktivt och man vill nå ut med det man vill förmedla till barnen. Formen 

är bestämd, man samlas på en matta och sitter tillsammans i en ring. I våra kvalitativa intervjuer med 

förskollärarna framgick det av svaren hur deras känslor kring sin roll på samlingen uppfattas. De ansåg 

att de bör förmedla något till barnen, för att känna sig lyckade med att uppfylla kraven som yrkesrollen 

innehar. Precis som Olofsson skriver så verkar det vara viktigt att som pedagog kunna hålla i och göra 

en bra samling för barnen (Olofsson, 2010, s.16). Vi tyckte oss kunna se att den bilden levde kvar hos de 

förskollärare vi intervjuade. Vissa kunde känna en press av att inte kunna nå ut till alla barn på 

samlingen. Trots detta var det få av förskollärarna som utvärderade samlingen eller frågade barnen om 

deras tankar. Förskollärarna skulle då kunnat få en tydligare bild av barnens upplevelse och barnen 

skulle i sin tur blivit lyssnade på. Planeringen av samlingen kunde ske av en enskild förskollärare och 

kommunikation med andra pedagoger hanns ofta inte med. Ibland har man också samling enbart för att 

hålla barnen lugna, ofta i övergångarna mellan aktiviteter. Våra resultat i undersökningen baserades på 

en fenomenologisk teori där känslan av en upplevelse låg i vårt fokus. 

    Vi har också genom analysen av barnens svar i de kvalitativa intervjuerna sett att barnen inte 

upplevde sig ha möjlighet att komma med förslag på aktiviteter på samlingen, eller att de inte vågade. 

De svarade också att de kände att de inte blev lyssnade på, även om förskolläraren hört vad barnet sagt. 

En del kunde känna att de var delaktiga trots att de inte satt i ringen på golvet. 

    Förskollärarna upplevde att barnen hade inflytande över innehållet på samlingen genom att 

pedagogerna var lyhörda inför barnens önskningar, intressen och dagsform. Alla svarade att de 

anpassade innehållet efter vad de såg att barnen hade behov av eller tyckte var roligt. Vi kunde se att 

förskollärarna var av den uppfattningen att barnen hade inflytande över samlingen genom sin 

delaktighet, att dessa två begrepp blandades ihop. 

    Vår slutsats blev att barn och förskollärare inte har nått till en gemensam horisont då barnen inte 

ansåg sig ha inflytande medan förskollärarna upplevde att barnen hade det. Vi tänker att kommunikation 

är avgörande för hur samlingens innehåll skall skapas i samförstånd mellan alla inblandade, barn och 

pedagoger. Vi menar att i detta möte på samlingen stärks barnets självkänsla och självsäkerhet och ger 

barnet en trygghet att våga och vilja utforska andra saker som väcker nyfikenheten hos barnet. Att 

tydliggöra syftet med samlingen för barnen tänkte vi skulle göra att barnen upplever det meningsfullt att 

delta i den. Sättet förskollärarna gick till väga på för att kunna tydliggöra syftet för barnen är enligt oss 

således en viktig uppgift för att kunna sträva mot målet av att ge barn inflytande och delaktighet på sina 

villkor. 

    När vi tittade genom ett fenomenologiskt perspektiv så har inte pedagogerna satt sig in i innerbörden 

för barnets upplevelse av att bli hörd respektive lyssnad på. Det skulle annars kunnat få pedagogen att nå 
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närmare barnets känsla av upplevelsen just då. För att ta in vad det var barnet uttryckt i ord eller 

kroppspråk behövde pedagogerna kunna inta ett perspektiv som möter barnets tanke om fenomenet för 

att verkligen kunna höra vad det är barnet försöker säga. Att möta barnet med frågor som är öppna och 

invänta svar eller att ge barnet möjlighet att visa vad det menar skulle inge en känsla av respekt för 

barnet. Genom visad respekt och noggrant lyssnande anser vi att pedagogen skulle fått en större 

möjlighet att kunna närma sig en tolkning av barnets upplevelse av fenomenet. 

    För att kunna möta barnet i dess upplevelse runt det fenomen som barnet utforskar, behövs det göras 

utan förutfattade meningar eller utifrån de normer och värderingar man som pedagog bär med sig. Där 

man ser saken för vad den är tillsammans med barnet utan att försöka påverka det barnet upplever. Att 

barnen upplevde att det fanns en bestämd norm för samlingen tyckte vi att deras svar på frågan vad de 

skulle vilja göra på samlingen visade. De flesta kom då med förslag på aktiviteter som brukade 

förekomma vid samlingar. Olofsson tar upp frågan om inflytande och diskuterar om fria val vi ger barn 

ibland kan ses som manipulation. Hon menar att när man talar om att barn har inflytande på samlingen 

så handlar det ofta om att barnen får välja mellan några givna alternativ. Detta kan jämföras vid 

manipulation då man styr människor dit man vill genom att bara ge dem ett begränsat antal val som man 

själv har kontroll över (Olofsson, 2010, s. 31-32). Att barnen svarar på frågan om vad de vill göra på 

samlingen med sådana aktiviteter som oftast hör samlingen till tänker vi kan förklaras med den typ av 

manipulation som Olofsson skriver om. 

    Vi skrev i tidigare forskning om att Dolk menar att snäva ramar i den pedagogiska verksamheten 

begränsar barnens inflytande. För att som pedagog kunna säga att man arbetar med barns rätt att vara 

delaktiga och att de arbetar med demokratiska värderingar skriver Dolk att de barn som inte faller under 

normen har påbörjat ett demokratiskt samspel och söker en möjlighet till förhandling med pedagogerna. 

En tanke vi har utifrån intervjuerna var att runt samlingen så har pedagogen svårt att tänka kritiskt och 

följer ett invant mönster där den vuxne överför sin kunskap. Vi har i våra intervjuer med pedagogerna 

också förstått det som att man följer en oskriven lag om hur samlingen ska se ut. Det var som om 

samlingen var en norm som helst inte skulle förändras.       

    Vi menar också att även de barn som kanske till synes föll under normen också måste ges tillträde till 

det forum för delaktighet som finns. De kan sitta inne på åsikter även om de inte var aktiva i 

diskussioner i stor grupp. Vissa barn kanske valde att framföra sina åsikter på ett lugnare sätt, och då 

behövde pedagogerna ändå kunna lyssna in barnens känslor och uttryck.   

    I styrdokumenten för förskolan ligger det ett ansvar på pedagogerna att följa direktiven som där ges, 

så att arbeta med demokratiska värderingar kan inte väljas bort. Det verkade utifrån våra intervjuer ändå 

som att det fanns otydligheter som gör att pedagogerna kände osäkerhet i hur man på förskolan ska 

arbetar med yngre barn och demokratiska begrepp, som delaktighet och inflytande. Dolk skriver vidare 
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om att demokratisk fostran finns med i förskolans värdegrund och att denna fostran fortfarande ses som 

en överföring till barnen från vuxna. Dolk menar att det kan vara en förklaring till att barn har svårt att 

konkurera i ämnen som är vuxenstyrda (Dolk 2013, s. 131).        

    Vi tänker att som förskollärare blir det viktigt att släppa taget och tänka normkritiskt kring samlingen 

vad gäller både form och innehåll. Varje barn och barngrupp är unik och det gäller att mötas utan 

förutfattade meningar. Emilson skriver vidare att en förståelseorienterad, kommunikativ pedagog 

behöver inte vara mindre stark men kan istället möta barnet på ett annat kvalitativt sätt och genom ett 

mer lekfullt tilltal ge barnet respons och även möta barnet emotionellt (Emilson 2008, s. 77-79).       

    Vi har i likhet med Arnér (2009) skilt på begreppen inflytande och delaktighet. Med inflytande menar 

vi att man har möjlighet att påverka sin tillvaro på ett reellt sätt genom att få sin röst hörd. Man är del av 

en gemenskap där man blir respekterad och inkluderad. Att vara delaktig betyder för oss att man deltar 

på sitt eget sätt tillsammans med andra. På samlingen kan det vara att man är med och sjunger en sång 

eller leker en lek. Vi tänker även att man är delaktig om man lyssnar på när andra pratar eller berättar en 

saga, utan att själv behöva prata eller sitta med i ringen. Ibland kan barnet även befinna sig i 

angränsande rum och ändå känna sig delaktig. I det fallet gäller det enbart då barnet själv valt att vara på 

en annan plats, än just i det rummet där samlingen hålls. Delaktigheten i det fallet handlar om att ha 

blivit lyssnad på och respekterad för sitt ställningstagande. 

    Barnen vi intervjuade hade en gemensam uppfattning om att delaktighet på samlingen innebar att man 

är aktiv, men några upplevde även att de var delaktiga när de enbart lyssnade. För förskollärarna var 

barnens delaktighet viktig för att det skulle bli en bra samling och man ville gärna att barnen skulle vara 

aktiva. Förskollärarna hade en gemensam syn om att ansvaret för om barnen var involverade och aktiva 

låg helt på pedagogerna och det var något man hela tiden strävade efter. 

    Fenomenologin fokuserar på ett förstahandsperspektiv, där varje individ har sin bild av hur 

verkligheten ser ut. Dessa kan tillsammans ge oss kunskap om olika fenomen. Det vi kunde se var att 

barnens upplevelse var att det är fröknarna som bestämmer vad som ska hända på samlingen och att de 

inte upplevde att de kunde komma med förslag på innehåll. När vi frågade vad som skulle hända om de 

berättade för fröknarna om något de ville göra på samlingen har de svårt att tänka sig att de skulle få 

göra det. 

   Som vi skrivit tidigare så var förskollärarnas upplevelse av att ge barn inflytande samma sak som att 

ge barn möjlighet till att vara delaktiga på samlingen och att man anpassar innehållet efter vad man ser 

att barnen tycker är roligt och intressant. På det sättet tyckte förskollärarna att de tolkat barnens 

önskningar om aktivitet, och gett dem inflytande. Förskollärarna utgick hela tiden från sitt perspektiv 

som pedagog och valde att tolka barnen istället för att fråga dem direkt. Det tolkade vi som en 

manipulering i tysthet då ingen ens fått frågan om vilka olika alternativ som fanns. 
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    Emilson skriver i likhet med Arnér att barns perspektiv nås genom att som pedagog ha ett intresse för 

barnet och vilja att dela dess verklighet. Att kunna vara emotionellt närvarande och kunna ge respons 

och bekräftelse för att skapa mening (Emilson 2008, s. 77). För oss blev det tydligt att man har ett 

barnperspektiv vilket innebär att man var intresserad av vad som är viktigt att ge barnen. Däremot har 

förskollärarna inte haft fokus på att se barnens perspektiv i samlingen. För att kunna få det hade de 

behövt prata med barnen, fråga dem vad de ville och kände. Johansson menar att om man inte lägger sig 

vid barnens horisont och samtidigt saknar en psykisk mening med att möta barnets perspektiv är det näst 

intill omöjligt att försöka nå förståelse för barnets perspektiv (Johansson 2003, s. 55).  Fenomenologisk 

teori fokuserar på de subjektiva för att nå kunskap om ett objekt, det är viktigt att närma sig fenomenet 

utan förutfattade meningar. Vi tänkte att pedagogerna skulle kunna ge barnen mer inflytande på 

samlingen genom att försöka inta barnens perspektiv. De kunde öppna upp för en diskussion med barnen 

angående innehållet och formen på samlingen. Att bygga samlingen efter barnens intressen skulle öka 

möjligheten till en trevligare stund för alla och barnen skulle få visad respekt, inflytande genom 

besvarade önskemål och delaktighet utifrån sina önskningar i gruppen. Det Johannesen och Sandvik 

skriver om att befinna sig i tvivlens mellanrum blir intressant, pedagogerna måste våga släppa taget och 

låta barnen få vara med och visa vägen. Det är okej att inte alltid förstå varför barn gör som de gör eller 

det behöver inte bli som man tänkt från början. Det viktiga är att man som pedagog tar ansvar i varje 

möte med ett barn och ser det som unikt (Johannesen & Sandvik 2009, s. 40-42). 
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8. Epilog 

  

När förskolläraren Pia blev intervjuad fick hon berättat för sig vad de barn som går på hennes avdelning 

sagt om samlingen när de blev intervjuade. Hon berättar att det väckte tankar hos henne som hon tog 

med till sitt arbetslag. De kände att de ville göra något åt att barnen såg på samlingen som ett tillfälle när 

man skulle sitta still och lyssna på fröknarna. 

    De valde att samla barnen och låta dem berätta vad de tänkte och vad de skulle vilja göra på 

samlingen. Barnen kom med många förslag och de författade en önskelista tillsammans. De bestämde 

sig för att ha olika dagar med olika teman. Det blev en dag då barnen själva bestämde saga. Allt från 

flanosagor, där förskolläraren använde bilder, till kapitelböcker. Vidare en dag med sång, en 

experimentdag och en dag då de leker olika lekar. Pia berättar att pedagogerna upplevde att barnen har 

roligare på samlingen nu och att de är mer nöjda. 

    Syftet med arbetet kring samlingen var att pedagogerna ville öka barnens inflytande över innehållet 

och göra dem mer delaktiga. De ville utmana sig själva med ett mer flexibelt tänkande som innebär att 

ingen dag är den andra lik. 

    När det blir samling nu på Pias avdelning så har man en “talsten”, en sten som går runt bland barnen 

och när man har den får man säga något om man vill, tidigare skulle man räcka upp handen. 

Pedagogerna har då märkt att de barn som tidigare inte pratade så mycket nu kommer till tals. Det blev 

ett sätt att få alla barn mer delaktiga och underlätta för dem som har det svårare med att göra sin röst 

hörd. Barnen har även fått hålla i samlingen själva. 

    För oss blev detta ett exempel på när man söker en närhet till barnens perspektiv. Man pratade med 

barnen om deras upplevelser om ett fenomen i verksamheten, deras föreställningar och syn på samlingen 

blev det man tog hänsyn till vid planering. Pedagogerna visade på ett genuint intresse för barnen och 

ville dela deras verklighet. Genom att barnens tankar blev bekräftade så skapade man tillsammans mer 

meningsfulla samlingar än tidigare och barnen fick ett reellt inflytande över innehållet. 

    Det fenomenologiska perspektivet blev synligt då pedagogerna försökte bortse från sina förutfattade 

meningar om samlingen och sökte kunskap om hur barnen upplevde fenomenet samling här och nu. Att 

det är svårt att bortse från sina tidigare erfarenheter blev synligt i barnens svar då de väljer att göra 

sådana aktiviteter som ofta förekommer på samlingen. Men vi tänkte att barnens perspektiv kom fram då 

man valde att prata med barnen om samlingen och att man på så sätt gav barnen mer inflytande över 

innehållet. 
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10. Bilagor 

  
Bilaga: Intervjufrågor barn 

  

Barn: 

Berätta om när ni har samling på förskolan? 

Berätta om en samling på förskolan? 

Vem håller i samlingen? Hur känns det? Varför känner du så? 

 

 

Berätta om din bästa samling? 

 

 

Hur kändes det att vara med på den samlingen? 

Vad tror du att det var som gjorde att du kände så? 

Skulle du kunna känt annorlunda? I så fall hur? 

 

 

 

Berätta om din sämsta samling? 

 

 

Hur kändes det att vara med på den samlingen? 

Vad tror du att det var som gjorde att du kände så? 

Vilken känsla vill du ha när du är på samlingen? 

 

 

Vad vill vuxna göra på samlingen? 

 

 

Vad vill du göra på samlingen? (Gör ni det?) 

  

Om du kunde bestämma något på samlingen, hur skulle det kännas för dig? 
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Bilaga. Intervjufrågor pedagog 

  
Pedagoger: 

Berätta om samlingen på förskolan? 

  

Berätta om din bästa samling? 

  

Hur kändes det att hålla i den? 

  

Berätta om din sämsta samling? 

  

Hur kändes det att hålla i den? 

  

Får barnen möjlighet att påverka innehållet i samlingen? 

  

Om ja, hur ser det ut? 

  

Barnen berättade att de vill göra……………...på samlingen, hur ser du på det? 

  

Hur tror/upplever du att barnen känner sig på samlingen? 

 

 

Varför tror du att de känner så? 

 

 


