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Sammanfattning 

Examenarbetets syfte är att undersöka hur förskollärare erfar barns möjlighet till delaktighet och 

inflytande i en samlingssituation utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Vi önskar undersöka detta då 

samlingen tidigare varit ett fast inslag i den pedagogiska verksamheten men på senare år ifrågasatts då 

barnsynen förändrats. Vi har i vår forskningsstudie valt att undersöka och vidga vår förståelse för 

intervjupersonernas syn på barns möjlighet till delaktighet och inflytande i samlingen som ett 

fenomen. Vi har intervjuat förskollärare med utgångspunkt i deras egna erfarenheter, där vi som 

forskare breddat vår förståelse för intervjupersonernas livsvärld utan att vara kritiska. Resultatet visar 

att alla barn uttrycks vara delaktiga och ha inflytande utifrån förskollärarnas personliga värderingar om 

vad som lämpar sig att barn ska delta i och ha inflytande över. Studien påvisar att flera förskollärare 

uttrycker att den pedagogiska verksamhetens arbetssätt förenklats tack vare läroplanen, men att den 

även bidragit till större utmaning. Slutsatsen är att barnen synliggörs som mer kompetenta idag och får 

oftast göra sin röst hörd av förskollärarna även om det sker inom vissa ramar. 
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Förord 
Vi sänder hjärtliga tack till vår handledare Linda Murstedt och alla förskollärare som deltagit och 

bidragit till att göra vår forskningsstudie möjlig att genomföra. Vi vill även tacka våra familjer, goda 

vänner, kurskamrater och lärare som varit ett enormt stöd för. Det har varit ovärderligt och ni har 

bidragit med en fantastisk hjälp igenom hela utbildningens resa. Ett stort Tack! 

 

 

Med vänliga hälsningar;   

 

 

Vesna och Christina. 
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Inledning 

Under en stor och omfattande del av utbildningen har pedagogers agerande och förhållningsätt haft 

relevans för barns delaktighet och inflytande i förskoleverksamheten. Detta väckte vårt intresse i att 

undersöka hur förskollärare ser till barns möjligheter till delaktighet och inflytande i samling. Vår 

erfarenhet och uppfattning är att samlingen idag kan upplevas som en tidskrävande aktivitet i 

verksamheten och att storsamlingen alltmer frångås som aktivitet. Vi tror att detta kan bero på 

pedagogers förhållningssätt och inställning till samling. Att samlingen som tidigare varit ett givet 

inslag i den pedagogiska verksamheten, idag upplevs som ett nödvändigt krav. Vår avsikt är att stödja 

oss på forskning som beskriver detta. Har det skett en förändring när det gäller synen på samlingen 

och hur har samlingen förändrats och synliggjorts? Har synen på barns inflytande och delaktighet 

förändrats och utvecklats parallellt med förskollärares barnsyn i samlingssituationen eller är samling 

ännu idag en kontrollerande verksamhetsaktivitet (Emilson 2007 refererar till Emilson & Folkesson, s. 

12, 13). 

 

Emilsson (2007, s.11) talar om att barnets delaktighet och inflytande påverkas positivt om det har en 

förskollärare som utmanar med djupare frågor än vad och hur, detta för att väcka nyfikenhet hos 

barnet. Även närhet till barnets livsvärld är viktigt via ett kommunikativt förhållningsätt där 

förskollärares förmåga till att visa insikt och ömsesidig respekt framgår. Detta kan även liknas vid det 

Rubinstein Reich (1996, s. 37, 38) berättar om barnens delaktighet och inflytande under 1960- talet då 

många ansåg att samlingen förändrats. Barnen uppmuntrades till passivitet då förskolläraren parallellt 

styrde samlingen utifrån egna initiativ och frågeställningar i vad de ansåg var viktigt. Detta resulterade 

i att barnens inflytande var lågt. Detta uttrycker även Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 35, 36) då de i 

sin litteratur skriver att pedagoger tidigare planerade innehåll utifrån vad vuxna ansåg vara viktigt 

kunskap för barnen att lära sig. Innehåll och utformning togs för givet av pedagoger och ett 

demokratiskt förhållningsätt frångicks. Den barnsyn som pedagoger förr styrdes av innefattades av en 

väl genomtänkt och planerad samling, reflektion med barnen saknades och barnen betraktades som 

tysta åskådare. 

 

Emilsson (2007) refererar till Forsberg som beskriver att vi idag saknar en viss kunskap om hur barns 

inflytande över den pedagogiska praktiken ser ut. Emilsson refererar till ett flertal studier (exempelvis 

till Arnér & Tellgren; Sheridan; Emilson & Folkesson) visar att barns inflytande är beroende av 

förskollärares attityder där barns inflytande ses som ett objekt (Emilson 2007. s, 15). Med denna 

uppsats vill vi undersöka hur förskollärare med varierande yrkeserfarenheter erfar barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande i samlingssituationen. Vi har valt att undersöka detta utifrån en 

livsvärldsfenomenologisk ansats och därmed lyssna till hur förskollärare erfar detta fenomen via 

intervju. Intresset har varit att fokusera på samlingen därför att det är en aktivitet som har gått från att 

vara ett fast inslag i den pedagogiska verksamheten till att den på senare år kommit att ifrågasättas i 

takt med att barnsynen förändrats. 
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Bakgrund 
I detta stycke beskriver vi bakgrunden till forskningsprojektet genom att hänvisa till aktuell litteratur 

inom området. 

 

Vi har valt att fokusera på samlingen som ett exempel på en aktivitet. Tidigare var samlingen ett givet 

inslag i den pedagogiska förskoleverksamheten, men under senare tid har man börjat ifrågasätta den i 

takt med att barnsynen har förändrats. Mot denna bakgrund finner vi det intressant att undersöka hur 

förskollärare med varierande yrkeserfarenheter upplever barns möjligheter till delaktighet och 

inflytande i samlingssituationen. Nedanför beskriver vi relevanta styrdokument för vår studie så som 

läroplanen Lpfö98 (Skolverket 2010), FNs Barnkonvention (Utrikesdepartementet 2006), Skollagen 

(Skolverket 2000) samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds yrkesetiska koder (Irisdotter 

Aldemyr, Paulin & Grønlien Zetterqvist 2009). Därefter avslutar vi stycket med att beskriva hur 

samlingen vuxit fram och utvecklats historiskt. 

 

 

Styrdokument 
 
I detta stycke kommer vi att beskriva de relevanta styrdokument som förskollärare bör ha kunskap om 

i sin yrkesroll. Läroplanen och Skollagen är styrdokument i förskolan som förskollärare ska arbeta 

utifrån i den pedagogiska verksamheten, med barngrupp och i arbetslag. Barnkonventionen och de 

yrkesetiska koderna, det vill säga de professionsetiska principerna beskrivs som ett brett stöd för 

lärare, både enskilt och i arbetslag. Rekommendationer som förskollärare bör vara insatta i. 

 
Läroplanen 

 
Enligt läroplanen, Lpfö98 (Skolverket 2010, s. 12) ska barnens förståelse för demokrati grundas i 

förskolan, där barnens behov och intressen uttrycks samt ligger till grund för verksamhetens 

pedagogiska planering. Förskollärarens roll är att synliggöra ett reellt inflytande på verksamhetens 

innehåll och arbetssätt, åt alla barn. Arbetslaget ska enligt läroplanen: 

 

Verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva 

inflytande i förskolan. Verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. Ta 

tillvara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron 

i barngruppen. Förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. (Skolverket 2010, s. 12) 

 

Samling är en aktivitet i förskoleverksamheten som idag kan utgå ifrån olika metoder, syften och mål. 

Aktiviteten benämns inte i läroplanen men förekommer som en daglig planerad aktivitet i många 

förskoleverksamheter. 

 

 

FN: s Barnkonvention 

 
Enligt barnkonventionen Artikel 3.1 ska barnens bästa främst ses till och innefattas av både offentliga 

och privata institutioner som rör barn, exempelvis förskolan. Artikel 12.1 utgörs av barns rätt till 

åsiktsfrihet samt rätten till att bli lyssnad till. Barn ska ges möjlighet till att bilda egna åsikter samt ha 

rätt att fritt ge uttryck åt sina åsikter i alla sina frågor. Barnets åsikter skall ha betydelse i förhållande 

till dess mognad och ålder (Utrikesdepartementet 2006, s. 34, 38). 
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Skollagen 

 
Enligt Skolverket (2000) bör goda sociala relationer och möjligheter skapas för att mötesplatser och 

reflekterande samtal ska kunna ske. Det gäller inom och mellan alla nivåer mellan pedagoger och barn. 

I samtal bör alla involverades uppfattningar synliggöras och visas hänsyn via öppen kommunikation 

och där allas åsikter och behov framförs. Ett samtal bör vara en demokratisk process som innebär att 

barn och pedagoger talar till och lyssnar på varandra, argumenterar och resonerar gemensam för vidare 

lösning och förståelse. Genom samtal kan förståelse för egna och andras föreställningar utvecklas.  

Det viktigaste är inte att alla är eniga, men att deltagarna i diskussionen förstår vad de andra tycker när 

de uttrycker sig. I samtal bör möten upplevas betydelsefulla och förtroendefulla av både pedagoger 

och barn. Organisationens relationer påverkar det sociala klimatet och även förutsättningarna för 

vidare möten och samtal (Skolverket 2000, s. 14). 

 

 

 

Yrkesetiska koder 

 
Förskollärarnas uppdrag sedan 2001 är enligt Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet att följa de fyra 

yrkesetiska principerna som innefattas av eleven alltid i centrum, läraryrket och den professionella 

yrkesutövningen, att upprätthålla lärares yrkesetik och lärares samhällsuppdrag där ambitionen är att 

bidra och att tillämpa ett yrkesetiskt förhållningsätt i verksamheten. De yrkesetiska principerna ska 

enligt Lärarförbundet alltid hållas levande genom kommunikation med andra förskollärare. Syftet med 

de yrkesetiska principerna är att stödja lärare vid ställningstaganden i olika frågeställningar. För att 

detta ska kunna ske krävs det att förskollärare kan ge uttryck åt och tolka olika lägen och situationer 

om exempelvis barns delaktighet och inflytande i samling utifrån de yrkesetiska principerna, och 

utifrån vad ett etiskt tänkande om detta kan innebära (Irisdotter Aldemyr, Paulin & Grønlien 

Zetterqvist 2009, s. 18, 19). 

 

 

Samlingen ur ett historiskt perspektiv:  
 
I detta stycke redogörs samlingens bakgrund för att ge en insyn och resumé om samlingens historia 

och framväxt. 

 

Samlingen grundar sig på Friedrich Fröbels (1782-1852) pedagogik där barn socialiserade sig i grupp 

och samspel för lärande, instruktion och informationskunskap (Rubinstein Reich 1996, s. 9, 10). 1837 

startade Fröbel en uppfostringsskola, den småbarnsskola som 1840 fick namnet Kindergarten. Samling 

har haft en djup betydelse och mening där barnet blir en del i enhetlig gemenskap. Fröbels efterföljare 

införde samlingen till en daglig verksamhetsrutin i Kindergarten (Rubinstein Reich 1996, s. 28, 29, 

31). Under 1930-talet gav Fröbel-pedagogiken vika för reformpedagogik och utvecklingspsykologins 

grunder. Elsa Köhler introducerade intressecentrum som arbetsform, där utgångspunkten låg i barnens 

intressen. Detta var aktuellt fram till 1960-talet. Samlingen var välplanerad och skulle innehålla sång, 

saga och samtal i ungefär 15-20 minuter. Samlingsaktiviteten skulle vara barnanpassad men 

vuxenstyrd (Rubinstein Reich 1996, s. 35). 

 

Under 1940-, 50- och 60-talet ansågs samlingen vara en viktig del i förskolans Fröbelinspirerade 

verksamhet. Läroboken Barnträdgården gavs ut 1945 av Stina Sandels och Maria Moberg. Fram till 

1982 var det den enda Svenska metodiklärarboken i Sverige, samt i Norge.  
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I kapitlet Samlingsstunden finns hänvisningar om samlingens upplägg. Färre barn och liten 

åldersspridning anammades för att gynna barnens behov. Tidsmässigt ansågs samlingen ges bäst 

resultat under 15-20 minuter för att barnens sociala samspel och den förskollärare som höll i 

samlingen skulle sitta ner och utrycka sig språkmässigt på bästa sätt, detta för att tillgodose barnens 

behov. Tidpunkten för samlingen ansågs vara bäst efter förmiddagens fria sysselsättning. Barnen 

skulle uppmuntras och övervinna rädslor. Samtal, natur, väder och almanackan präglade samlingens 

innehåll, då som nu (Rubinstein Reich 1996, s. 33-35).  

 

I början av 1960 kom anvisningar om samlingens avsikt och vikt för barns regelbundenhet och 

dagsrytm. Man tog upp läran om rätt och orätt, respekt, ansvar och hänsynstagande. Barnen skulle 

komma till tals och ha inflytande (Rubinstein Reich 1996, s. 37). Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003, s. 74) uttrycker liknade tankar som Rubinstein Reich (1996) om att förskollärarna numera ska 

vara mer jämställda med barngruppen, vilket ökar möjligheten till inflytande och delaktighet för 

barnen. Detta kunde dock leda till en tvetydighet i lärarens identitet. Förskollärarna var inte längre 

överordnad barnet när det gäller kunskap, och kunnande.  

 

Barns ålder, behov och mognad utformade samlingens upplägg. Många ansåg att samlingen 

förändrats. Barn uppmuntrades till passivitet medan förskolläraren styrde samlingen. Skolans 

undervisningsmetod förändrades, vilket påverkade förskolans syn på undervisningsmetod och barns 

inflytande minskade (Rubinstein Reich 1996, s. 38, 40). Detta står även Åberg och Lenz Taguchi 

(2005, s. 35, 36) fast vid. De uttrycker att det tidigare var svårt att bryta mönster och föreställningar på 

grund av ett planerande förhållningsätt till att förmedla kunskap. Det centrala syftet med samlingen var 

tidigare att förmedla barn kunskap utifrån det som vuxna ansåg vara viktigt. 

 

I slutet på 1960-talet och i början av 1970-talet (1968-1972) ansågs det vara fult med samling, detta i 

samband med en brytningspunkt av strukturerad traditionell pedagogik. En stark ekonomisk tillväxt 

skedde som ledde till en kraftig utbyggnad av barnomsorgen (Rubinstein Reich 1996, s. 38, 40). 

Ekström (2007, s. 9, 10) stödjer Rubinstein Reich (1996) uttalanden om samlingens brytningspunkt. 

Han beskriver att förskolans framväxt var stor och att det skedde kraftiga expansioner av den 

offentliga sektorn, vilket under 1970-talet skapade en större arbetsmarknad för kvinnor. Detta 

resulterade i att kvinnorna blev mer jämställda männen, arbetsmarknaden var dock könsdelad. I början 

av 2000-talet utgjordes andelen kvinnor inom förskolan till 97 %.  

 

Barnstugeutredningen som utkom 1972 byggde på dialogpedagogik och individualisering, och 

organiserad gruppsamvaro ansågs nu vara opassande. Normer och regler skulle brytas. Samlingen 

kritiserades men existerade ändå i verksamhetspraktiken. Samlingarna skulle hållas korta, följas upp 

och ske i mindre barngrupper. Det gavs ej plats för samling som aktivitet trots att samtliga förskolor 

som undersökts använde sig av samling i verksamheten (Rubinstein Reich 1996, s. 9, 40, 41). 

 

1981 gjordes en arbetsplan som socialstyrelsen gav ut, och återigen skulle man gå från individ till 

grupp. Barnstugeutredningens utvecklingspsykologiska perspektiv ersattes istället med ett 

socialisationsperspektiv (Rubinstein Reich 1996, s. 41, 42). Enligt Rubinstein Reich (1996) är 

samlingen en planerad aktivitet i ett jämlikt demokratiskt möte för gemenskap och social samhörighet. 

Dess relevans samt motiv har växlat starkt under åren och i praktiken har samling synliggjorts som ett 

moment i den dagliga förskoleverksamheten (Rubinstein Reich 1996, s. 47-49). 

 

Ett förändrat synsätt och en ny inställning till förskolans uppdrag skedde i samhället 1985, då 

regeringen presenterade ”Förskola för alla barn”. Förskolans pedagogiska innehåll betonades mer. Ett 
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nytänkande i jämförelse med tidigare anvisningar om barns behov ägde rum, nu ansågs alla barn 

oavsett ålder har samma behov av samling som verksamhetsaktivitet. 1987 gav Socialstyrelsen ut 

pedagogiska programmet där samlingens roll stärktes utifrån ett temainriktat arbetssätt med tydligt 

syfte utifrån barns behov och intressen. Gemenskap, kunskapsutveckling och helhetssyn ansågs viktigt 

utifrån natur, kultur och samhälle (Rubinstein Reich 1996, s. 42, 43).  

 

Socialstyrelsen utarbetade senare ett pedagogiskt program som 1998 ersattes av läroplanen, Lpfö 98 

(Skolverket 2010) där nya och mer definierade krav på verksamhetsinnehåll presenterades (Ekström 

2007, s. 12). Samlingen har nämnts sparsamt i centrala mål och riktlinjer (Rubinstein Reich 1996, s. 

9). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 73-76) ger en historisk tillbakablick, där de beskriver 

barns rätt till delaktighet relaterat till samhällets skiftande behov och värderingar över tid, där både 

lagar och förordningar som exempelvis barnkonventionen, läroplanen och skollagen benämns. 

Rådande diskurser spelar en viktig roll i detta sammanhang. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003, s. 73) refererar till Vallberg Roth som beskriver att ”dolda” läroplaner under förskolans 

historia, varierat över tid. Tidigare läroplaner och riktlinjer framställde det ”naturliga” barnet. Det 

utvecklingscentrerade barnet gav konsekvenser inte endast för barnet utan även för läraridentiteten. 

Författarna (2003, s. 75) refererar även vidare till vår nuvarande läroplan som Vallberg Roth benämner 

som ”det situerade världsbarnets läroplan”. Numera förutsätts barn vara medskapare till delaktighet i 

den egna läroprocessen. 

 

Under de senaste årtiondena har en förändring succesivt skett i synen på barn och barndom i politik, 

forskning och inom olika barnverksamheter. Orsakerna till det kan sökas i den snabba 

samhällsförändringen, erkännandet av barns rättigheter via Barnkonventionen samt i utveckling av nya 

teorier om barndom, barns utveckling och socialisation. Barndomen uppfattas numera inom 

barnforskning inte enbart som en livs fas, men som en social konstruktion, vars innebörd kontinuerligt 

förändras i relation till ekonomiska, kulturella och sociala förhållanden i samhället (Arnér 2009, s. 38). 

 

Ekström (2007, s. 13, 15) uttrycker att den postmoderna diskursen och det pedagogiska förhållningsätt 

som diskuterats av Gunilla Dahlberg med flera, idag har fått en större betydelse. Reggio Emilia 

pedagogiken gestaltar det ”nya” förhållningsättet samt en ”ny” konstruktion av barnet som 

medskapare. De diskuterar även osäkerhet och mångtydlighet som utgångslägen för sin epistemologi. 

Dahlberg med flera ser förskolan som en mötesplats i samhället där barn och vuxna kan mötas 

tillsammans. Ekström (2007, s. 23) refererar till Lenz Taguchi, som benämner pedagogisk 

dokumentation som ett hjälpmedel för förändring i förskoleverksamheten. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare erfar barns möjlighet till delaktighet och 

inflytande i samlingssituationen. Vi har valt att undersöka detta utifrån en livsvärldsfenomenologisk 

ansats. Vi önskar undersöka detta då samlingen tidigare varit en aktivitet, ett fast inslag i den 

pedagogiska verksamheten och på senare år kommit att ifrågasättas i takt med att barnsynen 

förändrats. 
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1.1 Frågeställningar 

1. Hur erfar förskollärare barns möjlighet till delaktighet och inflytande i samlingen? 

2. Hur erfar förskollärare samlingens betydelse i förskolan idag kopplat till förändrad 

barnsyn? 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som är relevant för forskningsstudien. Vid sökandet 

påträffades flertal vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Dessa berörde samlingens historiska 

bakgrund, styrdokument och barns delaktighet/inflytande i relation till förskollärarnas erfarenheter 

kopplat till samling som verksamhetsaktivitet. I sin avhandling beskriver Rubinstein Reich (1996, s. 

108) samlingen som en del av förskolans verksamhet, ett slags utsnitt av innehåll, arbetssätt samt 

förhållningssätt.  

Många samlingar har likartade innehåll av närvaro-upprop, almanacka, sång/lek och samtal. 

Rubinstein Reich (1996) uttrycker att samlingen, enligt pedagoger, är ett viktigt moment i förskolan, 

dock varierar uppfattningen om syftet. Hon skriver att hon intervjuat pedagoger från olika 

förskolegrupper, där det framkommer motsättningar och dilemman för förskolläraren i verksamheten, 

exempelvis att samlingen ses som ett tillfälle där förskolläraren tydligt är den styrande, men också ett 

tillfälle då barnens inflytande får styra. En samling leds vanligen av endast en eller fler pedagoger i en 

gemensam aktivitet i barngrupp och ses som en regelbunden aktivitet. En aktivitet som ofta utförs på 

bestämd tid och plats (Rubinstein Reich 1996, s. 8-9, 14-23, 50-51). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan har i en artikel diskuterat barns inflytande och delaktighet med 

hänvisning till pedagogisk litteratur, vetenskapliga artiklar, läroplaner och förordningar. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003, s. 71, 72) refererar till Halldén (s. 13 ff) som uttrycker att en 

förutsättning för att vuxna ska kunna göra barn delaktiga är att de har förmågan att ta barns perspektiv. 

Detta innebär att förskolebarn ska kunna förmedla upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor som 

uttrycks via olika uttrycksformer. Detta förutsätter vuxna som ser, lyssnar och tolkar barns sätt att 

agera. Att närma sig barns perspektiv förutsätter att vuxna intar ett förhållningssätt som tillskriver barn 

ett eget sätt att erfara världen. Det vill säga, ett förhållningssätt där barns delaktighet leder till reellt 

inflytande. Då vuxna fångar barns perspektiv och gör dem delaktiga, kan skapa möjligheter till att barn 

känner sig förstådda och delaktiga. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 78-79) refererar till flera tidigare studier i sin avhandling 

och benämner vikten av barns delaktighet, både i ord och handling. Delaktighet innebär att fånga det 

som intresserar barnen.  Barnen bör vara delaktiga både i beslutsprocesser och i pedagogiska 

processer. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 80) refererar till Lindahl om hur man på ett 

enklare sätt kan förstå och tolka barns agerande, intentioner och kompetens. För att kunna möta deras 

livsvärld, krävs det att förskollärare kan se till sig själva och sitt eget agerande exempelvis genom 

filminspelning i verksamheten, och med barnen. 

Åbergs och Lenz Taguchis (2005, s. 35-37, 40, 43, 44) litteratur knyter an till vår studie där de 

beskriver samlingen i den egna verksamheten så som den såg ut tidigare. En jämförelse görs med 

dagens förändrade arbets- och förhållningssätt. Tidigare försiggick samlingen på rutin, en förberedd 
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samling i förmedlingspedagogikens tecken, där de vuxna bestämde innehållet. Synsättet kring barn 

och dess lärande var annorlunda jämfört med hur pedagoger tänker idag. Barnens synpunkter frågades 

aldrig efter. Idag har tankesättet delvis förändrats då pedagoger frångår tidigare mönster och 

perspektiv och mer reflektion sker istället med barnen idag. Numera frågar man efter vad barnen har 

för idéer kring samlingen och barnen är delaktiga i valet av innehåll. Barnen ges en röst, de synliggörs 

och bjuds in till delaktighet, men vuxnas ansvar får aldrig släppas. En meningsfull samling behöver 

utgå från ett ämne som barn intresserar sig för. Samlingen har blivit en mötesplats för lärande och 

demokrati och kan karaktäriseras på olika sätt, till exempelvis sångsamling, leksamling och samling i 

mindre grupper (reflektionsmöten/lillmöten). 

Emilson (2007, s. 14) hänvisar till Statens offentliga utredningar (SOU) och departementsskrivelser 

(Ds) i detta stycke. I artikeln refererar Emilson till Statens offentliga utredningar som beskriver hur 

inflytande kan tolkas utifrån tre aspekter. Den första aspekten synliggörs som en mänsklig rättighet 

och inte endast i sammanhang för barns lärande men även utifrån här och nu, där allas rätt till att bli 

sedd, hörd och respekterad bör synliggöras. Det andra är att se det som förskollärarens uppgift i att 

införa demokrati i förskoleverksamheten. Emilson (2007, s. 14) hänvisar till Zackari and Modigh som 

uttrycker att vikten ligger i att lära sig påverka men inte vad som ska påverkas. Formen anses viktigare 

än innehållet. I det tredje perspektivet refererar Emilson åter igen till SOU som beskriver att inflytande 

kan ses som en förutsättning för barns lärande. Emilson (2007) pekar även på att SOU skriver att barn 

som har inflytande lär sig i djupare mening i egna tankeprocesser via metakognition. 

 

I sin avhandling beskriver Emilsson (2008) olika aspekter för närmandet av demokrati; ett innefattas 

om hur den vuxne kan försöka närma sig barnets perspektiv, att det är pedagogens uppgift att försöka 

förstå barnets avsikt och uttryck för mening. Möjligheten att förstå detta handlar om pedagogens egna 

perspektiv, hur man kan utmana sina egna förgivet taganden för att synliggöra sin egen värld. En 

annan aspekt innefattas av emotionell närvaro. Det kan exempelvis handla om att förskolläraren är 

lyhörd för barnets behov och önskningar, att förskolläraren lyssnar, synliggör och försöker tolka 

barnets intentioner (Emilsson 2008, s. 85-90). 

Vidare tar Emilsson (2008, s. 26) upp tre empiriska studier gällande små barns fostran i förskolan. Där 

beskriver hon en förändrad syn på barnet och en grundläggande förståelse för vad ett barn är. Emilsson 

(2008) refererar till Sommer som uttrycker att barnsynen förändrats mycket sedan 1990-talet och 

numera talar man i termer av ett paradigmskifte. Han uttrycker även att synen på små barn växlat 

mellan bräckliga varelser som måste skyddas och vårdas från allt ont och alla faror till att se barn som 

kompetenta. Emilson (2008) hänvisar även till Dahlberg, Moss och Pence, som beskriver det lilla 

barnet som en medkonstruktör av såväl kunskap som kultur och identitet, där varje barn står fram som 

unika, kompetenta och individuella subjekt. Barnet är inte längre en passiv mottagare, utan synliggörs 

som aktiv medkonstruktör. Detta resonemang kan ge en konklusion av att synen på barn förändrats 

över tid, från att ha utgjorts utav auktoritär uppfostran till att ge vika för mer demokratiska former. 

Dessa diskursiva förändringar hänger samman med våra samhälleliga förändringar och intentioner. 

Arnér (2009, s. 10, 28-30) beskriver ett utvecklingsarbete i förskolan som hon startat. Detta med syfte 

att undersöka vad som kan gynna barns inflytande i förskolans vardag. Där diskuterades lärarnas 

synsätt, förhållningssätt och olika perspektivtaganden. Barnperspektiv anses vara mångtydigt och 

diffust, men kan definieras som vuxnas perspektiv på barn. Barns perspektiv betyder att söka efter vad 

barnet riktar sin uppmärksamhet mot, för att kunna utläsa det som är viktigt för barnet. Detta 

perspektiv speglar barns egna föreställningar ur egen synvinkel. 

Olofsson (2010, s. 133, 135) skriver om hur pedagoger kan betrakta barn som kompetenta i samling, 

de framstår som intressanta personer värda att lyssna till. Att vara lyhörd för barns reaktioner samt att 
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ha beredskap till att våga ändra sin planering utifrån detta. Valfrihet kan även handla om att delta eller 

inte delta i samlingen. 

I den Nordiska Internationella artikeln Nordisk barnehageforskning skriver Eide, Os och Pramling 

Samuelsson (2012, s. 11, 12) om små barn inflytande i samlingsstunder. Där får barnen exempelvis 

komma med förslag på sånger, men inom ramen för just den pågående leken, och det gäller att hålla 

sig inom det planerade ämnet. 

Teoretiskt perspektiv 

Via olika teoretiska perspektiv kan problematik belysas ur olika synvinklar. Vi har valt att undersöka 

detta syfte med hjälp av ett fenomenologiskt teoretiskt perspektiv, då detta perspektiv anses passande 

för studien.  

Kvale (1997, s. 54, 55) beskriver fenomenologin, som grundades av filosofen Husserl vid sekelskiftet, 

och som senare utvecklats av Heidegger, Sartre och Merleau-Ponty. Fenomenologin intresserar sig för 

att klargöra det som framträder och på vilket sätt det framträder. Den studerar individernas perspektiv 

på sin värld och försöker beskriva innehåll samt struktur hos individernas medvetande. Deras uppgift 

är att förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser samt att göra den väsentliga meningen 

explicit. Fenomenologin försöker göra det osynliga synligt, att beskriva snarare än förklara eller 

analysera. Fenomenologin kan även vara en direktbeskrivning av upplevelsen, utan att hänsyn tas till 

ursprung eller orsak. 

 

Utifrån Heideggers syn på detta anförtror sig förskolläraren sin förståelse av barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande i samlingen som ett fenomen med utgångspunkt i egna erfarenheter och där 

forskaren kan vidga sin förförståelse för förskolläraren utan att vara kritisk (Öhlén 1999, s. 142). 

Utifrån denna livsvärldsfenomenologiska ansats är vi nyfikna att lyssna till förskollärarnas egna 

beskrivande upplevelser och erfarenheter. Syftet är att undersöka och tolka hur förskollärare erfar 

barns möjlighet till delaktighet och inflytande i samlingssituationen. 

Alla uppfattar och erfar vi livsvärlden som den värld vi lever i, vilket innebär att begreppet livsvärld 

kan ha olika betydelser från person till person och där alla individer kan utveckla olika erfarenheter 

och perspektiv. Det viktiga är att inte göra en personlig bedömning eller att ha egna åsikter under 

forskningsstudien. Vi är medvetna om att vi, som Johansson (2001, s. 21, 22) uttrycker, är intrasslade i 

världen, i vår livsvärld. Förskolan är en del av både barns och pedagogers livsvärld och där olika 

erfarenheter ständigt skapas.  

 

Vår uppfattning är att många förskollärare har sina egna personliga och professionella erfarenheter i 

sina livsvärldar. I studien utgår vi ifrån fyra centrala nyckelbegrepp som vi presenterar i detta stycke i 

anknytning till vårt valda perspektiv. Livsvärld, erfarenhet, delaktighet och inflytande är de begrepp vi 

valt att lyfta fram i forskningsstudien. 
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Fenomenologiskt perspektiv 

Fenomenologi kan ses som ett erfarenhetsmässigt empiriskt material istället för teori. Metoden gör 

anspråk på att den effektivt når fram till utforskandets essens i mänskliga upplevelser, vilket är dess 

mest väsentliga av fenomen. Genom ett meningsskapande samspel mellan mänskligt medvetande och 

objekt kan denna verklighetsbild uppstå, bilden av verkligheten så som vi upplever den. Essensen är 

kärnan, som fenomenet inte kan mista utan att upphöra som upplevelse (Szklarski 2009, s. 106, 107). 

Husserls (1989) beskrivning av fenomenologin som ett fenomen: 

 

”Mot varje psykisk upplevelse svarar alltså på den fenomenologiska reduktionens väg ett 

rent fenomen, som uppvisar sitt immanenta väsen (individuellt förstått) som en absolut 

givenhet” (Husserl, 1989, s. 81). 

 

 

Enligt Merleau-Ponty (1945/1997, s. 21, 180) skapar vi olika erfarenheter genom våra sinnen, 

exempelvis syn, hörsel och känsel. Perception kan med ett annat ord beskrivas som ett 

varseblivningsinnehåll. Detta beskriver även Løkken (2006, s. 39, 40) utifrån att vi får kunskap om vår 

värld från olika utgångspunkter och synvinklar. Grunden alla handlingar vilar på är perception. Detta 

begrepp är kroppsligt och grundar sig på att uppleva genom att förnimma. Ett element av tolkning 

innehåller även detta förnimmande. Att vara-i-världen är att ha detta öppna, utåtriktade 

förhållningssätt till världen.  

 

Livsvärldsfenomenologiskt perspektiv 

 

Livsvärldsfenomenologi är ett individ-orienterat perspektiv. Enligt Merleau-Ponty föds vi in i en 

intersubjektiv värld som vi delar med andra via interaktion i möten. Det gäller exempelvis då barn och 

vuxna går in i varandras världar samt att vi förstår andra individer via de reaktioner som vi möter från 

den andre där kroppsspråk, gester, mimik samt verbalt språk synliggörs. Vi föds i en social värld i 

gemenskap med andra där förskolan kan synliggöras som ett kulturellt och social livssammanhang 

(Johansson 1999, s. 159, 160, 163). 

Livsvärldsfenomenologin, grundades av Edmund Husserl. Han uttryckte att vi bör hålla tillbaka våra 

förutfattade meningar för att de egna erfarenheterna ska kunna framträda utan att framstå som 

problematiska (Claesson 1999, s. 115). Pedagoger önskar göra ett gott arbete och känna meningsfullhet 

där barn lär sig. Samspelet mellan pedagog och barn är viktigt, och förekommer det brister anses det 

oftast vara barnets fel. Att överbygga klyftor kräver att pedagogen förstår att både barnets och 

pedagogens livsvärld är av vikt för att förändring skall ske och där pedagogen inte endast ses som en 

förmedlingspunkt mellan värld och subjekt. Demokratiskt bör bådas livsvärldar ges utrymme för att ett 

möte ska kunna ske, inget bör ses som avvikelse eller placeras in i förutfattade meningar om hur barn 

och pedagoger bör bete sig (Carlsson 1999, s. 106, 112, 116). 

Etiska värden kan uppfattas ur ett livsvärldsperspektiv. Denna teori om livsvärlden handlar om den 

grundläggande synen på människan, där vi är ”intrasslade” i världen. Livsvärlden är en värld där natur, 

samhälle, kultur, historia och subjekt förenas och där det individuella och det kollektiva bildar en 

helhet. Dessa olika delar påverkas av varandra. Livsvärlden är referenspunkt för alla våra erfarenheter, 

där vi lever våra liv och föregår abstrakt kunskap. Denna livsvärld är ständigt närvarande i våra 

upplevelser, i det vi gör, ser och erfar. Förskolan är en del av barns livsvärld. Den är skärningspunkt 

mellan samhällets, pedagogers och barns erfarenheter, föreställningar och värden om livet och 

människan. I förskolan möts barn av pedagoger med personliga och professionella erfarenheter av 
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etiska värden. Pedagogen bör vara lyhörd och lyfta fram barnet samt även tolka och försöka förstå 

barns avsikter. Närvaro och att delta i barns värld på barns premisser, via fysisk och psykisk närhet är 

viktigt (Johansson 2001, s. 21, 22, 183-186).  

Johansson (2003, s. 43, 44) hänvisar till Bengtsson som uttrycker att ordet fenomen härstammar från 

grekiskan och betyder ”det som visar sig”. Detta ord pekar ut fenomenologins intresse. Inom 

fenomenologin finns inte något som kan visa sig om det inte samtidigt finns någon att visa det för. 

Vidare refererar Johansson (2003) till Filosofen Husserl som hävdar att subjekt och värld är 

sammanflätade och intrasslade i varandra samt att människor saknar distans till världen. Johansson 

(2003) hänvisar även till Merleau Pontys beskrivning om fenomenologisk teori, livsvärldsteorin och 

om människan och världen. Vilket fenomen som än studeras, är det människors erfarenhet av, 

perspektiv på eller synsätt på samma fenomen som står i fokus. Mötet eller interaktion med andra 

utgör en förutsättning för att vi ska förstå andra människor. Genom att delta i varandras världar kan vi 

kommunicera med varandra. Kommunikation är inte endast ord, men även gester, ansiktsuttryck och 

tonfall bildar en helhet som berättar om människors tankar och sätt att vara. Detta ger oss möjlighet till 

strävan att förstå andras varande i världen, även om vi inte kan kliva ur vår egna kropp och in i andras. 

Vissa saker kan vi helt enkelt inte få tillgång till. Vi är en del av världen vi studerar, med egna 

erfarenheter och egen förståelse. 

Johansson (2003, 48-52) har i sin vetenskapliga artikel inom pedagogisk forskning analyserat 

pedagogers synsätt på barn utifrån en livsvärldsfenomenologisk teori. Hon har granskat barns hinder 

samt möjligheter utifrån tre olika teman: barn är medmänniskor, vuxna vet bäst samt barn är 

irrationella. Barn är medmänniskor innebär en strävan till att möta barnet på dess egna villkor samt 

försöka få insikt i barns upplevelser och behov. De vuxna låter barns perspektiv komma till uttryck, de 

lyssnar och samtalar med barnen. Utmärkande för förhållningsättet vuxna vet bättre är att pedagogen 

agerar utifrån sitt egna synsätt om vad som är bra för barnet. De vuxnas idéer om vad som är rätt och 

orätt går före barnets perspektiv. I barns intentioner är irrationella har pedagogen ingen avsikt att 

närma sig barnets perspektiv utan endast det egna vuxenperspektivet tas för givet. 

Livsvärlden är en värld där natur, samhälle, kultur, historia och subjekt förenas och där det 

individuella och det kollektiva bildar en helhet. Dessa olika delar påverkas av varandra. Livsvärlden är 

referenspunkt för alla våra erfarenheter, där vi lever våra liv och föregår abstrakt kunskap. Denna 

livsvärld är ständigt närvarande i våra upplevelser, i det vi gör, ser och erfar. Förskolan är en del av 

barns livsvärld. Den är skärningspunkt mellan samhällets, pedagogers och barns erfarenheter, 

föreställningar och värden om livet och människan. I förskolan möts barn av pedagoger med 

personliga och professionella erfarenheter av etiska värden (Johansson 2001, s. 21, 22). 

Livsvärlden beskrivs även som världen sådan den påträffas i vardagslivet och visar sig som omedelbar 

upplevelse oberoende av förklaringar (Kvale 1997, s. 55). 

 

Nyckelord 

Här presenterar vi de valda nyckelbegrepp som är relevanta för studien. 

Berndtsson beskriver att livsvärld kännetecknar öppenhet för det man studerar, att det är viktigt att 

vara sensibel och följsam mot det studerande fenomenet. Berndtsson (2003, s. 102) refererar till 

Bengtssons (1993) referens Husserl om att fenomenologi kan beskrivas som att ”få grepp om sakerna 

så som de visar sig i erfarenheten”. Vi har alla, var och en, vår egen livsvärld som breder ut sina 
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horisonter i olika dimensioner och riktningar. Livsvärlden kan gripa tag i och fånga upp varandras 

olikheter och på så vis samtidigt glida in i varandras olika livsvärldar (Berndtsson 2003, s. 100, 102). 

Dalen (2007, s.14) beskriver erfarenhet utifrån att verkligheten inte är entydig utan istället 

mångfacetterad. Människor konstruerar sin egen verklighet och ger mening åt sina egna erfarenheter. 

Människor delar i viss mån erfarenheter, vilket påverkar vår förståelse och tolkning av verkligheten. 

Pramling Samuelsson och Sheridan har diskuterat barns inflytande och delaktighet, utifrån att vuxna 

kan göra barn delaktiga via förmågan ta barns perspektiv. Detta innebär att barn ska kunna förmedla 

upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor via olika uttrycksformer och detta förutsätter att vuxna 

ser, lyssnar och kan tolka barns agerande. Att närma sig barns perspektiv utgår från att vuxna intar ett 

förhållningssätt som tillskriver barn ett eget sätt att erfara och förstå världen. Ett förhållningssätt där 

barns delaktighet leder till reellt inflytande. Då vuxna fångar upp barns perspektiv och gör dem 

delaktiga kan möjlighet till att barn erfar sig förstådda och delaktiga utvecklas. När barn därefter erfar 

sig hörda och sedda och då deras intressen och intentioner synliggörs, blir barnen delaktiga och har 

inflytande (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 71, 72).  

Enligt Arnér (2009, s.14) skiljer sig begreppen delaktighet och inflytande åt. Hon beskriver barns 

inflytande där de kan ges möjlighet till att påverka sin egen tillvaro. Delaktighet beskriver hon som 

något barnen tar del av och som andra redan förutbestämt. Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 37, 43, 

44) beskriver hur barn kan göras delaktiga då barnen ges en röst och synliggörs. De får ansvara och 

vara delaktigt i val av samlingsinnehåll samt reflektera tillsammans med pedagoger. De vuxnas ansvar 

får dock aldrig upphöra, anser Åberg och Lenz Taguchi. De anser att samlingen kan bli en mötesplats 

både för lärandet och demokratin. Att låta barnen lyssna, fråga, berätta, beskriva och diskutera 

tillsammans framför allt i mindre grupper främjar inflytandet och delaktigheten. 

Metod  

Vi har i vår forskningsstudie valt att undersöka och vidga vår förståelse för intervjupersonernas syn på 

barns möjlighet till delaktighet och inflytande i samlingen som ett fenomen. Vi har intervjuat 

förskollärare i deras vardagliga arbetsmiljö för att de skall känna trygghet, våga öppna sig och delge 

sina tankar. Detta med utgångspunkt i intervjupersonernas egna erfarenheter och där vi som forskare 

kan vidga vår förståelse för intervjupersonernas livsvärld utan att vara kritiska (Öhlén 1999, s. 142). 

Kvalitativ metod 

I detta stycke beskriver vi och motiverar vårt val av metod med stöd av litteratur och ger en 

beskrivning på varför vi använt den metod vi valt. Vi presenterar styrkor och svagheter som finns samt 

hur metoden relaterar till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Vi har använt oss av intervju som metod i denna forskningsstudie. Vårt intresse är att analysera 

intervjupersonernas erfarenheter av barnens delaktighet och inflytande i samlingen. En kvalitativ 

forskningsintervju har valts som metod för denna studie. Detta för att vi ska få insikt i hur 

intervjupersonerna upplever dessa begrepp utifrån sina egna upplevelsedimensioner (Dalen 2007, 

s.11).  
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Fenomenologin har en relevans för strävan att kunna klargöra förståelseformen via kvalitativa 

forskningsintervjuer, vilket fokuserar på den mening intervjupersonen upplever i sin egen livsvärld. 

Kvale (1997, s. 55) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en unik möjlighet att träda in i 

och att beskriva den levda världen. Livsvärlden är världen såsom den påträffas i vardagslivet och 

erbjuder en omedelbar upplevelse oberoende av förklaringar. 

Under intervjuerna är ett aktivt lyssnande att föredra, för att kunna lyssna till olika nyanser och det 

meningsfulla i det intervjupersonerna berättar. Det fenomenologiska idealet är att lyssna utan 

förutfattade meningar, där berättaren kan beskriva sina upplevelser utan att avbrytas för nya frågor 

(Kvale 1997, s. 126). Under intervjuerna lyssnade vi intresserat och aktivt på intervjupersonernas 

berättelser. De fick tala till punkt innan vi återkopplande med följdfrågor. Efter intervjun uttryckte 

förskollärarna att de tyckte att det var en positiv upplevelse att bli intervjuade och nyttigt att få ”tänka 

till” under reflektion och återberätta hur de arbetade i verksamheten (Kvale 1997, s. 39). 

Urval och avgränsningar 

I detta stycke beskriver vi hur vi gått tillväga och hur vi resonerat kring urvalet av intervjupersoner 

eller andra former av empiri/data. Vi redogör för kriterierna för urvalet, det vill säga 

undersökningspersoner och hur vi valt ut citat eller uttalanden i vårt material. Detta för att läsaren ska 

kunna göra en bedömning av studiens generaliserbarhet. 

Vi intervjuade två förskollärare på tre olika förskolor med varierande yrkeserfarenhet och åldersspann. 

Förskollärarna påvisade olika erfarenheter och beskrev sina olika synsätt och perspektiv på barns 

delaktighet och inflytande. Repstad (2007, s. 89) talar om att intervjupersoner bör vara så olika 

varandra som möjligt för att en bred och generell bild ska kunna synliggöras utifrån intervjuerna. Vi 

utgår ifrån att intervjupersonerna resonerar och förnimmer på olika vis i sitt tänkande angående barns 

delaktighet och inflytande i samling som aktivitet. Intervjupersonernas subjektiva upplevelse anses 

vara centralt. 

Valet av förskolornas placering utgjordes genom både arbetskollegors och kurskamraters privata 

kontakter, inte av olika kulturella eller socioekonomisk bakgrundsorsaker.  Under arbetets gång har vi 

ingen insikt i om eller hur dessa variabler påverkar undersökningens resultat. 

Undersökningspersoner 

Förskollärarna som deltagit har olika arbetserfarenheter och har studerat/arbetat under varierande 

tidpunkter i livet. I undersökningen har vi använt oss utav intervjufrågor som metod. Vi har valt att 

avidentifiera intervjupersonerna genom att inte uppge deras namn. 

 

1. Förskollärare, 49 år, Arbetat som förskollärare sedan 1989. Under utbildning 1986-1989. 

Arbetar även idag som föreståndare, sen 8 år tillbaka & parallellt i barngrupp 40 timmar per 

vecka. 

2. Förskollärare, 54 år, Arbetat med barn sedan 1985. Förskollärarutbildning 1990-1993.  

3. Förskollärare, 39 år, Arbetat i barngrupp sedan 1998. Barn & fritid, Förskollärarutbildning. 

4. Förskollärare, 55 år, Barnskötare sedan 1982, Förskollärarutbildning 1995-1998, Förskollärare 

sedan 1998. 
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5. Förskollärare, 31 år, Arbetat utbildad 4 år 2003-2007, Förskollärarutbildning 2007-2010, 

Arbetat 2010-2014. 8 år totalt inom barnomsorgen.  

6. Förskollärare, 28 år, Arbetat 4 år outbildad mellan 16-20 års ålder, Förskollärarutbildning 

2006-2009, Arbetat som förskollärare 2,5 år, Arbetat som biträdande förskolechef 2,5 år. 

Arbetat 5 år som utbildad förskollärare i barngrupp. 

 

Insamlingsteknik 
Här beskriver vi konkret de metoder som använts för studiens textsökning. Hur vi har tänkt vid 

konstruktionen av frågorna för intervjun. Insamlingen har tagit två-tre veckor att genomföra.  

 

Textsökning: 

Vi började material- och textinsamlingen med att söka efter vetenskapliga artiklar och litteratur som 

hade relevans för det självständiga forskningsarbetets innehåll. 

 

Konstruktion intervjufrågor: 

Vi sammanställde intervjufrågorna och de har genomarbetats grundligt. Det var viktigt för oss att få ett 

fylligt material att arbeta med. Frågorna uppmuntrade till ett fritt berättande och fria följdfrågor så att 

intervjupersonerna öppnar upp sig och beskrev hur de erfar sina upplevelser. Frågorna baserades på 

öppenhet där en fråga i taget frågades och de var formulerade kort och koncist (Dalen 2007, s, 32). 

 

Intervjun: 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett samspel, ett utbyte av synpunkter mellan personer som 

samtalar om ett ämne av gemensamt intresse (Kvale 1997, s. 21, 39). Både forskaren och 

intervjupersonen påverkar varandra ömsesidigt. Vi ville ta del av och fånga upp intervjupersonernas 

livsvärld och erfarenheter. I början av vår studie utvecklade vi väldigt många frågor, som vi senare 

omarbetade och minskade ner till 13 stycken i antal.  

I en kvalitativ intervjustudie bör en eller fler provintervjuer göras, detta för att kunna se och förbättra 

sitt eget agerande innan studiens intervjuer tar vid. Innan provintervjun gjordes test på om 

mobiltelefonerna rymde 60 minuters inspelningstid samt ljudstyrkan undersöktes. Det är viktigt att 

undersöka att den tekniska utrustningen fungerar korrekt. Vi hade även med oss en extra mobiltelefon 

som säkerhet och backup ifall att vår ordinarie mobiltelefon inte skulle fungera under den pågående 

intervjun. Efter provintervjun formulerade vi om vissa frågor då vi märkte att den vi intervjuade 

svarade liknande svar på vissa av frågorna (Dalen 2007, s. 36, 37).  

Provintervju är till fördel för att undersöka om frågorna anstår och är relevanta. Att lära sig 

intervjuteknik fordrar träning och en pilotintervju kan skapa trygghet och ge välbehövlig erfarenhet. 

Kvale (1997, s. 136, 137) uttrycker att man behöver intervjua mycket för att bli en bra intervjuare. Vi 

kände oss lite osäkra och oroliga inför första intervjun, men desto fler intervjuer vi genomförde, desto 

säkrare kände vi oss i vårt pågående forskningsarbete.  
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Genomförande 
Under denna rubrik beskriver vi hur vi gått till väga praktiskt vid insamlande av empirin och data. Vi 

beskriver även vilka eventuella problem vi har haft med insamlingen av empirisk data och redovisar 

även problem som uppkommit under processarbetet. 

En viss problematik stötte vi på redan innan vi började med intervjuerna. Det visade sig vara svårt att 

hitta förskollärare som kunde ställa upp i vår forskningsstudie. Det förekom bortfall på grund av 

sjukdom och tidsbrist på förskolor vilket utgjorde ett hinder för att kunna ta emot oss. Via 

arbetskollegor och kurskamrater fann vi till slut sex förskollärare som kunde medverka i projektet.  

Alla intervjuer skedde på respektive förskola, i Stockholmsområdet. Vi avsatte sextio minuter per 

intervju, det visade sig räcka till mer än väl. Vi berättade i stora drag om vad intervjun handlade om 

och vilket ämne vi ville undersöka.  Detta hade intervjupersonerna blivit informerade om även via 

mail innan mötet. 

Vi samlade tillsammans in ljudinspelning av intervjuerna via mobiltelefonupptagning och 

anteckningar med hjälp av papper och penna. Christina intervjuade och spelade in samtalen med 

ljudupptagning som spelades in i samvaro med förskollärarna och Vesna. Parallellt förde Vesna 

anteckningar med papper och penna där intervjupersonernas mimik och kroppsspråk kunde tydas och 

antecknas. Enligt Repstad (2007 s, 93) kan flertalet fördelar ses med att ta upp ljudinspelning av 

intervjuer på band. Intervjuaren kan koncentrera sig på vad intervjupersonen uttrycker verbalt samt 

kroppsligt. Detta var extra viktigt för oss utifrån vårt val av ett fenomenologiskt teoretiskt perspektiv. 

Bandinspelningen tar upp det som uttrycks verbalt samt hur det uttrycks, exempelvis i tonfall. 

Däremot kan ej ansiktsuttryck och gester synliggöras. Vår upplevelse är att dessa olika uttryck 

uppfattats tydligare då intervjuernas innehåll fördelades emellan oss. 

En nackdel med bandinspelning är att de förskollärare som intervjuas lättare kan bli hämmade av 

bandupptagningen. Detta var inget vi lade märke till under de intervjuer vi utförde. Intervjupersonerna 

delgavs information om studien och tillfrågades givetvis innan om medverkan. Vi frågade dem även 

om tillåtelse till att spela in intervjun och det godtogs. Vi betonade tydligt att allt det inspelade 

materialet ska raderas efter forskningsprojektet samt att anonymitet, det vill säga avidentifiering av 

namn samt plats fingeras (Dalen 2007, s. 23). Repstad (2007, s. 111) påpekar att det finns vissa 

fördelar med att vara två forskare under intervjuerna. Då den ena kan ställa frågor och den andra kan 

följa den icke-verbala kommunikationens utveckling, samt ställa spontana följdfrågor. Efteråt är det 

också lättare att diskutera tolkningar och intryck för vidare reflektion. Vi upplevde inte att 

intervjuernas intervjupersoner kände sig i minoritetsposition. 

 

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Forskningsstudien har vi genomfört tillsammans. I detta stycke beskriver och klargör vi 

arbetsfördelningen. Hur arbetet lagts upp och hur bidrag till arbetets olika delar skett. Vi anser båda att 

vi bidragit med kunskap för studien relaterat till kurs- och examenmålen. 

Vid författarskapet resonerade vi till att börja med igenom forskningsstudiens innehåll och dess 

uppbyggnad, litteratur och författandet arbetade vi med gemensamt. Litteratur som använts har vi båda 

fördjupat oss i och i vissa avseenden har vi delat upp uppgifter i detta självständiga arbete, då vi båda 

inte alltid har kunnat skriva tillsammans. C-uppsatsen har mailats emellan oss och vi har parallellt 

skrivit och samtalat i telefon när vi arbetat samman textens innehåll. Det självständiga arbetets 

sammanställning författades gemensamt då vi båda tagit lika stort ansvar och arbetat med alla delar i 
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c-uppsatsen tillsammans. Vi har läst all litteratur enskilt och sedan arbetat med texternas innehåll i 

samarbete. Vi har båda författat och bidragit till innehållet jämlikt. Båda har bidragit lika mycket till 

uppsatsens innehåll både i gemensam närvaro och på varit håll under telefonkontakt, och byggt upp 

texten tillsammans. Vesna har suttit vid datorn och sammanställt innehållet av c-uppsatsen parallellt. 

Datainsamlingen genomfördes gemensamt med hjälp av semistrukturerad intervjumetod utifrån 

frågeställningar med olika och öppna svars och förklarings möjligheter för intervjupersonerna. 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuperson åt gången där vi i ett aktivt lyssnande kunde följa 

upp intervjupersonerna naturligt med följdfrågor (Szklarski 2009, s. 111).   

Databearbetning och analysmetod 
Vi redogör här för hur intervjudata har hanterats och används som metod. Vi har använt oss av 

ljudupptagning via mobiltelefon samt anteckningar med papper och penna. Detta för att underlätta 

analysarbetet. All intervjudata har noga transkriberats och vi har med stöd av metodlitteratur beskrivit 

bearbetningsprocessen.  

I detta stycke förklarar och förtydligar vi hur arbetet med intervjuerna gått till samt hur vi hanterat det 

empiriska material vi samlat in. Vi har arbetat utifrån en fenomenologisk metodologi där människors 

personliga erfarenheter och upplevelser förstås som möjliga att få tillgång till genom exempelvis en 

intervju. Detta kräver ett sammanhang och holistiskt tillvägagångsätt för att meningsinnehållet i 

mänskliga upplevelser skall kunna tolkas och utforskas kontextuellt i det empiriska intervjumaterialet. 

Detta holistiska tillvägagångssätt betyder: ”Focusing on the wholeness of experience rather than solely 

on its objects or parts” (Moustakas 1994, s. 21, här citerad av Szklarski 2009, s. 110).  

Den fenomenologiska metoden kan användas vid olika forskningsmetoder, däribland i pedagogisk 

forskning. Vi har utgått utifrån en forskningsmetod där samling som ett utforskande fenomen kan ses 

som ett allmänt intresse vid viss tid eller som upplevelse av stress i verksamhetens vardagsrutiner samt 

utifrån specifika ämnen så som begreppen delaktighet och inflytande (Szklarski 2009, s. 110, 111).  

Vi började med att transkribera intervjumaterialet direkt efter den sista intervjun. Den första intervjun 

transkriberade vi tillsammans. Dock upptäckte vi att detta tog väldigt lång tid, så vi beslutade att dela 

upp resten av intervjuerna sinsemellan och transkribera hälften var, av tidsskäl. Materialet 

transkriberades noga i sin helhet och vi delade upp arbetsfördelningen rättvist mellan oss båda. Vi har 

även relaterat till nyckelorden delaktighet, inflytande, erfarenhet och livsvärld som vi valt ut i 

forskningsstudien. Dessa nyckelbegrepp delades även upp färgmässigt under bearbetningens gång för 

att begreppens skillnader lättare skulle synliggöras och åtskiljas i intervjuinnehållet för analysarbetet i 

uppgiften. Vi har bearbetat data och analyserat med hjälp av fyra olika färgpennor, en färg för varje 

nyckelbegrepp. Detta för att sortera, överblicka och dela upp nyckelbegreppen var för sig. Att 

transkribera innebär att transformera, ändra från en form till en annan. Det levda samtalet vi utfört 

ansikte mot ansikte kommer till uttryck i annan form via utskriften på papper. En förvandling sker, av 

en berättarform, det vill säga en muntlig diskurs, som omvandlas till en annan berättarform, en 

skriftlig diskurs (Kvale 1997, s. 152).  

Data kan inte tala för sig själv, utan måste tolkas. Data betyder det som är givet, det som är taget eller 

fångat, det som forskaren griper tag i och lyfter fram. Analys av data kan visa sig som ett mönster, en 

struktur som underlättar tolkning. Nyckelbegrepp kan utgöra ett hjälpmedel till förståelse. Brist på 

begrepp kan försvåra och skapa förvirring vid analysarbete och dess fortsatta utveckling (Repstad 

2007, s. 127, 131).  
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Forskningsetiska överväganden  
 

Det finns fyra begrepp som Vetenskapsrådet (2011, s. 66-69) uttrycker att man bör beakta då man 

forskar om andra individer. Dessa begrepp innefattas av sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. Alla dessa etiska riktlinjer gäller dock inte oss som forskare då vi inte har full 

tystnadsplikt. De riktlinjer vi i studien bör beakta rör konfidentialitet och anonymitet. Vi är även 

skyldiga att vid forskning följa upp och informera om studiens syfte både skriftligt och muntligt för 

eventuella vårdnadshavare samt för de övriga berörda individerna som deltar i studien via ett 

informerat samtycke. Vid forskning måste alla involverade individer godkänna till att delta. 

Vi kommer att hantera materialet på ett Vetenskapligt korrekt sätt, det vill säga förstöra materialet när 

uppsatsen är godkänd. Obehöriga får inte ta del av materialet under forskningsprocessen.   

- Sekretess – Alla handlingar är allmänna och omfattas endast om de faller under en bestämd 

paragraf. Sekretess och tystnadsplikt gäller endast i vissa sammanhang, detta är inget vi som 

forskare är ålagda att följa i denna studie då vi inte är aktiva i arbetsmarknaden ännu. Vi har 

dock överlämnat ett informations- och samtyckebrev 

- Tystnadsplikt – Detta är besläktat med sekretess och gäller inom vissa verksamheter, 

exempelvis när man arbetar på förskola och skola. Detta är inget vi som forskare är ålagda att 

följa i denna studie. 

- Anonymitet (avidentifiering) - För att inte barns och vuxnas identitet ska undanröjas kan namn 

fingeras. Plats samt område får inte heller namnges så att deltagare kan spåras.  

- Konfidentialitet – betyder skydd mot att obehöriga får ta del av uppgifterna, alla namn byts ut. 

Etiska överväganden har gjorts under vår forskningsprocess, de intervjupersoner som medverkat i 

projektet har informerats, samtyckt samt försäkrats om att deras identitet inte kommer att röjas. Vi 

valde att intervjua förskollärare. Innan intervjuerna skickade vi ut informationsbrev där vi berättade 

om studiens syfte och informerade om att ett eventuellt deltagande är frivilligt, kan avbrytas när som 

helst samt att samtliga deltagare skulle få vara anonyma. Förskollärarnas integritet kan på detta sätt 

skyddas och vi förklarade även att allt material förstörs då examenarbetet godkänts. Vi använde 

mobiltelefon som inspelningsverktyg. Telefonen har personligt lösenord och utomstående kan därför 

inte komma åt innehållet. Vi har även informerat intervjupersonerna om att den ska publiceras 

offentligt, med fingerade uppgifter och att fullständig integritet gäller.  

Vi har följt de etiska krav som gäller i god forskning sed: tystnadsplikt, anonymitet (avidentifiering), 

konfidentialitet och sekretess. Vi sände även med ett blad om samtycke till medverkan i studien, vilket 

vi fick ta del av, via en underskrift och ett medgivande, då vi möttes inför intervjun. Vi benämner alla 

intervjupersoner under namnet förskollärare i analys och diskussion. Inga namn nämns på förskolan, 

endast att intervjuerna utförts i Stockholmsområdet. Det är viktigt med etisk medvetenhet i 

analysarbetet. 

Informerat samtycke:  

Vid forskning måste alla inblandade samtycka till att delta. Information bör ske både skriftligt och 

muntligt. Då barn medverkar ska vårdnadshavare samtycka. I vårt projekt medverkade inte barn, 

därför var detta inte aktuellt för studien. Det är av vikt att ljudupptagningen sker på ett respektfullt och 

ansvarsfullt sätt. Individens integritet måste respektera. Det inspelade materialet får endast användas 

till uppsatsen och får inte spridas vidare. Materialet ska förvaras så att obehöriga inte kan tillgå 

underlaget. Då forskningsarbetet är godkänt ska allt material förstöras.  
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Skriftlig information bör innehålla studiens bakgrund och syfte, förfrågan om deltagande samt en 

beskrivning om hur studien går till. Datahantering är känsligt och viktigt, inga obehöriga får tillgå 

material. Information om forskningsstudiens resultat ska ges till intervjupersonerna. Information om 

frivilligt deltagande ska framgå samt att det kan avbrytas när som helst utan orsak och 

kontaktuppgifter till de projektansvariga ska framgå. Till detta bifogas ett samtyckeformulär för ett 

godkännande och underskrift (Bilaga 2). Dessa etiska överväganden skall beaktas kontinuerligt under 

hela forskningsprocessen så att de genomförs på ett etiskt försvarbart sätt (Dalen 2007, s. 21). 

Ett muntligt uttalande har skett i samtycke och ett skriftligt avtal har tecknats. Vi har informerat om 

studiens anonymitet och att all data anonymiserats (Öberg 2011, s. 65). 

Studiens kvalitet 
I detta stycke presenterar vi hur metodval och genomförande har fungerat samt de styrkor, svagheter 

och svårigheter vi stött på under projektets gång. 

Styrkan var att vi var två som medverkade vid intervjuerna vilket skapat trygghet för oss båda, vi 

upplever att detta skapar en högre kvalitet. Vi stöttade varandra, ställde följdfrågor, samt kunde 

reflektera tillsammans efteråt. Det inte den ena såg, hörde eller upplevde, kunde förhoppningsvis den 

andra observera. Därför kompletterade vi varandra på ett bra sätt. I början var det lite svårt och ovant 

att intervjua, men under arbetets gång förbättrades intervjutekniken. En annan styrka med intervjun är 

att den går relativt fort att genomföra och att man kan få tillgång till ett brett material. 

Transkriberingen efteråt krävde dock mycket tid.  

En svaghet kan vara missförstånd, det är inte säkert att vi som forskare uppfattat exakt det 

intervjupersonen menat eller syftar på. Vårt mätinstrument i studien är intervjuer. Observationer anser 

vi vara svårt att genomföra i denna studie, detta grundar sig i att vi genom ett fenomenologiskt 

perspektiv önskat forska i hur förskollärare ser till och erfar barns möjlighet till delaktighet och 

inflytande i samling via egna perspektiv. Vi har önskat lyssna till förskollärarnas egna utsagor, tankar 

och uttalade erfarenheter utan att relatera till egna värderingar eller att vara kritiska som forskare.  

(Eriksson Zetterquist och Ahrne 2011, s. 56; Johansson 2003, s. 42, 44). Livsvärld kan ha olika 

relevans för olika personer beroende på vilka erfarenheter man bär med sig. Egna bedömningar får inte 

göras av oss som forskare i forskningsstudien, trots att vi är delaktiga i livsvärlden. Vi upplever 

livsvärlden genom medvetande samspel och objektet, utifrån hur vi ser på livsvärlden och hur vi själva 

erfar den utan att vara kritiska (Szklarski 2009, s. 106, 107). 

Svagheter som vi upplevde var att vi under bearbetning av vårt empiriska material till en början hade 

svårt att uppfatta allt som sades i intervjuerna, i samband till de ljudinspelningar som gjorts. Vi 

utforskade detta närmare och upptäckte snart att vi istället kunde använda oss utav ljudinspelning 

direkt ur mobiltelefonerna. Vi använde detta som ett hjälpmedel under intervjuerna och med hjälp av 

hörlurar. Det fanns bra med utrymme på mobilerna för att arbeta på detta sätt, vi sparade då även tid på 

materialöverföring till dator. 

De svårigheter som vi stött på som forskare är att det är svårt att få fatt i helheten i intervjupersonernas 

livsvärldar. Det är svårt att få kunskap i traditionell mening, då det inte går att hänvisa till en ”sann” 

eller ”rätt” kunskap relaterat till intervjupersonernas erfarenheter. Vi har i vår forskningsstudie strävat 

efter öppenhet med öppna frågeställningar då vi som forskare inte får uttrycka egna åsikter eller 

värderingar i studien. Vårt valda teoretiska perspektiv fenomenologi gör det problematiskt att använda 

sig utav intervjuguider i forskningsstudien, trots att vi utgått ifrån en kvalitativ intervjustudie. Som 

forskare kan vi inte få fatt i intervjupersonernas livsvärld via intervjuguide men vi kan använda oss av 
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öppna frågor där kommunikationen mellan oss i intervjun blir en mötesplats och där vi kan ta del av 

förskollärarnas livserfarenheter och försöka förstå dem. Denna öppenhet och process är central för vår 

forskningsstudie och i vår förförståelse och inför förskollärarnas levda erfarenheter (Öhlén (1999) 

refererar till Kvale, s. 141, 142). 

 

Problematisering över studies tillförlitlighet, giltighet samt 

kvalitetsaspekter. 

Tillförlitlighet kan även uttryckas som reliabilitet eller pålitlighet. Vetenskap är uppbygg på ett 

vetande och inte genom tro. En studies pålitlighet kräver att läsaren samtycker i att resultaten är 

trovärdiga. I denna studie kan inte rätt och fel påvisas, inga sanningsenliga resultat kan framgå via 

intervju. För att klargöra forskningsprocessen på ett tydligt sätt har vi försökt redogöra våra 

upplevelser och tolkningar om intervjupersonernas erfarenheter i studien. Vi är medvetna om 

metodens svagheter och problematisering då vi använt oss av fenomenologi som teoretiskt perspektiv. 

Vi har trots detta valt att undersöka intervjuns pålitlighet, då fördelar kan ses med metoden. Flera 

beskrivningar och avbildningar kan med denna metod göras av samma fenomen i hur precis 

information framgått och huruvida analysen är genomförd, utifrån olika felaktigheter eller brister. Vi 

har försökt vara självkritiska utan att lägga värdering i den information vi fått av intervjupersonerna i 

relation till våra egna erfarenheter. Sannolikhetskalkyler kan inte utföras inom en kvalitativ forskning 

(Svensson och Ahrne, 2011, s. 26-29; Repstad 2007, s.151).  

Att använda intervju som metod ger inte alltid komplett information men om den utförs grundligt kan 

mångtydig information och insikt framgå. Vår uppfattning nu i efterhand är att om vi även använt oss 

av observation som metod, hade studiens tillförlitlighet sannolikt ökat (Eriksson Zetterqvist och 

Ahrne, 2011, s. 37, 57). 

Via kontakter inom förskolans värld kom vi i kontakt med sex förskollärare vi kunde intervjua. Ett 

korrekt trovärdigt studieresultat kräver att urvalet inte skett slumpvist (Eriksson Zetterquist och Ahrne 

2011, s. 42). Vi anser att de öppna intervjufrågorna som vi ställde gav oss förståelse och inblick i hur 

förskollärarna upplever barns möjligheter till delaktighet och inflytande i samling. Förskollärarna 

svarade berättande och detaljerat, oklarheter och tveksamheter kunde redas ut omgående med öppna 

följdfrågor. Vår uppfattning är att de intervjufrågor vi använt oss av är väl genomtänkta utifrån 

studiens valda syfte. 

Validitet kan mätas utifrån olika metoder. I studien önskade vi undersöka om intervjufrågorna var 

valida. Kvale (1997, s. 218-221) beskriver validitet utifrån begreppen kontroll, ett ifrågasättande 

förhållningsätt och teoretisering genom kunskap. Dessa begrepp anger ett kritiskt synsätt som inte är 

genomförbart i vår fenomenologiska studie. Vi har därför valt att använda oss av kommunikativ 

validitet i studien. Detta begrepp innebär att validitet sker i dialog via tolkning, där vi som forskare 

tolkar intervjupersonernas beskrivande och uttryckta erfarenheter.  

Då vi undersökte intervjupersoners syn på samt erfarenhet och uppfattning av barns inflytande och 

delaktighet i samlingen, så kan ingen direkt eller säker sanning synliggöras. Vi utgår ifrån att 

förskollärarna som intervjuades uttrycker sig ärligt om hur de erfar barns inflytande och delaktighet i 

samling. Vår forskning bygger på en systematisk noggrannhet då intervjuerna transkriberades. Vi har 

varit grundligt insatta i studiens innehåll, detta kan påvisas i transkriptionerna. Studiens syfte har 

beskrivits, de deltagande intervjupersonerna har informerats om att allt som uttrycks är konfidentiellt.  

Hur vi som forskare upplever förskollärarnas erfarenhet av barns möjlighet till inflytande och 

delaktighet i samlingen, påverkar oss undermedvetet från våra tidigare upplevda omedvetna som 
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medvetna erfarenheter. Då samtal via intervju används utifrån ett fenomenologiskt teoretiskt 

perspektiv och som datainsamlingsmetod, kan data följaktligen vara både det som intervjupersonerna 

delger och berättar i intervjun parallellt med vad forskarna erfarit. I detta avseende är det forskarnas, 

det vill säga vår förståelse för det som intervjupersonerna delger som ska framträda för läsaren. Detta 

kan bidra till att läsaren får en inblick och kan ta del av de levda erfarenheterna som intervjupersonen 

förmedlar (Öhlén 1999, s. 142).  

Resultat och analys 

Här presenterar vi undersökningens analys och resultat utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt teoretiskt 

perspektiv, det vill säga vi redogör för vad undersökningen gav svar på utifrån våra frågeställningar. 

Personer och platser är avidentifierade. Vi refererar till och samtycker till det Szklarski (2009, s. 106, 

107) uttrycker i att vi i ett samspel mellan det mänskliga medvetandet och objektets tankar kan tolka 

den verklighetsbild av verkligheten så som livsvärlden uppstår och så som vi upplever den. 

 

Resultat och analys om hur förskollärarna erfar barns möjlighet till delaktighet och inflytande i 

samlingen. 

Förskollärarnas uttryckta förhållningssätt 

Förskollärarna erfar barns perspektiv utifrån olika förhållningssätt till barnen. Enligt Johansson (2001, 

s. 21, 22) uppfattar och erfar vi livsvärlden som den värld vi lever i. Begreppet livsvärld kan därför ha 

olika betydelse för olika individer och där alla kan utveckla olika erfarenheter. Vi är alla intrasslade i 

världen, i vår livsvärld och förskolan är en samlingspunkt där pedagoger och barn delar livsvärld med 

olika erfarenheter som ständigt omskapas. 

Vår tolkning är att alla förskollärarna uttrycker att barnen har inflytande i de pedagogiska processerna 

fast på olika sätt. Alla förskollärare uttrycker att barnen ges delaktighet och inflytande men inte till 

fullo i hela verksamhetens planering. Barnen uttrycks få vara delaktiga och ha inflytande utifrån 

förskollärarnas personliga värderingar om vad som är lämpligt att barn ska vara delaktiga i och ha 

inflytande över. Vi upplever att de vuxna i första hand ser till sin egen kunskap om vad som är bäst för 

barnet utifrån Johanssons (2003, s. 48) begrepp vuxna vet bäst. Detta synliggörs hos tre av de sex 

förskollärarna vi intervjuat. En förskollärare uttrycker exempelvis ”Men det är den vuxna förstås som 

planerar och bestämmer innehållet i samlingen, som har det här abstrakta förstås, så klart att det är så.” 

Hon uttrycker vidare att barns inflytande och delaktighet är beroende av hur samlingen är uppbyggd: 

Det handlar ju inte om att välja, vill du göra det eller det, utan det handlar om att vi ska 

kunna erbjuda det vi kan se att de behöver och att erbjuda dem rätt saker, så att det inte är vi 

som bestämmer vad som ska finnas och så ska de välja, utan jag ska kunna se att här är en 

tjej som behöver träna språk eller kommunikation ja men då, om vi pratar samling, då gör 

vi en samling som tar upp de här sakerna. Det är ju det som hon behöver, då blir hon 

delaktig. 

En annan förskollärarna uttrycker ”Fast det är vi vuxna som strukturerar upp det.” Vår uppfattning är 

att de tre övriga förskollärarna utgår ifrån att barns perspektiv är viktigt och att de synliggör barnen 

utifrån Johanssons (2003, s. 48) begrepp, barn är medmänniskor. Exempelvis ”Är barnet i ett görande 

där vi se att alla barn har någonting att göra, som de är inne i då kan vi hoppa över en samling och 
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skjuta upp den istället för att avbryta dem i leken”. En annan förskollärare berättar att hon frågar 

barnen om de kunnat göra på ett annat sätt där barnen visar positiv respons genom att uttrycka ”Ja men 

då börjar vi om från början säger vi, så då provar vi ditt sätt”. Hon beskriver att hon synliggör 

samlingen som ett forum för diskussion och eftertanke, där man samlas, möts, lyssnar till idéer och 

lyssnar på varandra. Hon ser även barnen som medbestämmande, deras åsikter är viktiga och att 

barnen växer med uppgifter. Inflytande anses viktigt och barnen tillfrågas i olika situationer vad de vill 

göra eller ta upp för samtalsämnen. Hon uttrycker att de alltid är i barngruppen ”Man är 

medupptäckande, medundersökande och medforskande och vi är väldigt mycket där”. Hon uttrycker 

även ”vi dokumenterar ju inte så himla mycket. Vi är inte ifrån barngruppen vi pedagoger”. Vi 

upplever att förskollärarna bemöter barnen på dess egna villkor och försöker få insikt i barnens 

upplevelser, behov och individualitet. Vi uppfattar det som att barnens perspektiv kommer till uttryck i 

intervjun. Vår uppfattning är att tre förskollärare visar insikt och ser till barnets värld och perspektiv 

då de beskriver olika händelser i samlingen. Det tredje perspektivet som Johansson (2003, s. 48) 

nämner är barn är irrationella. Vår upplevelse är att detta perspektiv inte existerar hos förskollärarna 

och i deras förhållningssätt. 

Livsvärlden kan även beskrivas som en värld i vardagslivet som visar sig i en närvarande fri 

upplevelse oberoende av korrekta svar och förklaringar (Kvale 1997, s. 55). Vi upplever och tolkar att 

en annan förskollärare erfar sin berättelse om sin livsvärld utifrån ett individuellt och kollektivt 

perspektivtagande då hon verbalt beskriver att hon spelar in sig själv för reflektion. Hon påtalar vikten 

av att kunna leda sig själv samt andra, både barn och arbetslag. ”Att ge barnen möjlighet att få prata 

inför gruppen” och ”Att leda mig själv och leda andra”. Ett samhällsperspektiv framkommer och 

sammanfogas till en helhet. Utifrån detta synsätt kan vi få grepp om forskningsprojektets innehåll så 

som det visar sig erfarenhetsmässigt. Alla har vi vår egen livsvärld som sträcker sig ut åt olika håll och 

riktningar, griper tag och fångar upp olikheter och som sammanflätas i varandras olika livsvärldar 

(Berndtsson 2003, s. 100, 102). 

En förskollärare uttrycker att delaktighet kan skapa glädje och meningsfullhet för barnen, att barnen 

inte endast ska fyllas på med lärandekunskap. ”Barn lär sig bäst av att få vara med och inte att det 

sitter liksom någon utifrån och bara fyller på med kunskap (ler), ja, och de har roligare och det blir 

meningsfullt för dem.” En annan förskollärare uttrycker vikten av att vara lyhörd med barnen. ”Man är 

ändå lyhörd för det man gör med barnen ska vara meningsfullt för dom, för annars kan man lika gärna 

lägga ner med en gång”. Carlsson (1999, s. 106, 112) uttalar sig om att pedagoger har en önskan om 

att känna meningsfullhet inför barnets lärande. För att närma sig barnets livsvärld måste både barnets 

och pedagogens livsvärld ges utrymme i ett möte. Vi tolkar att en förskollärare uttrycker sig utifrån 

detta synsätt i intervjun. En annan uttrycker att hon önskar att barn ska äga samlingen och ha mer 

inflytande om dess innehåll utifrån delaktighet och inflytande. Detta för att barnen ska kunna påverka 

både samlingsinnehåll och sin vardag i verksamheten. Vår tolkning är dock att barnen utifrån det hon 

uttrycker i intervjun ännu inte äger samlingen men att barn borde göra det och att hon strävar efter 

detta. 

 

Delaktighet och inflytande – storsamling eller lill-möten 

I alla 6 intervjuer som gjordes uttryckte förskollärarna att samlingen delades upp i olika samt flera 

mindre grupper och vid flera tillfällen under dagen utifrån barns ålder, intresse och behov. Vi upplever 

att det har varit problematiskt att hänvisa till ett teoretiskt perspektiv - en fenomenologisk källa i detta 

stycke. Vi refererar därför till det som vi uppfattar vara den närmsta lämpliga källan, Åberg och Lenz 

Taguchi (2005, s. 44). De uttrycker att samling ska utgå från barns intresse och som en mötesplats för 

lärande och demokrati i mindre grupper (reflektionsmöten/lillmöten), där barnen får större delaktighet 



22 

 

i samling. En förskollärare uttrycker ”Ibland delar vi på oss om vi märker att vi har barn som inte 

vågar, så delar vi samlingen i två, så de får chansen att VÅGA”. En annan uttrycker ”Vi har en grupp 

på 14 stycken, som är 1-3, så vi har delat upp dem i två grupper, utifrån deras behov och intressen. Vi 

möter utifrån barnens intresse och ålder och mognad istället för att tvinga ner en massa barn på en 

matta”. Ytterligare en uttrycker att de arbetade utifrån lill-möten och en erfar inflytande utifrån att alla 

barnen ges valmöjligheter i både stora och små grupper och där de vuxna sedan bär det yttersta 

ansvaret. ”Inflytande tycker jag är att alla barn alltid blir lyssnade på och hörda men för den sakens 

skull behöver inte inflytande innebära att man alltid får som man vill.” Enligt Skollagen (Skolverket 

2000, s.14) kan förståelse för egna och andras föreställningar utvecklas via samtal. Det centrala är inte 

att alla tycker lika och är ense, men att alla som medverkar i diskussion förstår vad de andra tycker. I 

samtal bör möten upplevas betydelsefulla och inge förtroende, av både förskollärare och barn. 

 

Delaktighet och inflytande – Valfrihet i samlingen 

Vår uppfattning är att fyra av sex förskollärare uttrycker att alla barn inte måste medverka i samlingen 

och att barnen ibland även erbjuds andra alternativ. En av dessa fyra uttrycker ”Vill man inte så gör 

man något annat”. En annan säger ”För mig är det inte en lag, eller man måste inte vara med, däremot 

ska man inte störa.” Den tredje förskolläraren av dessa fyra beskriver att barn inte alltid önskar delta 

och att de då istället får göra något annat. Den fjärde förskolläraren ser inte samling som något 

obligatoriskt. ”Vi brukar inte vara så himla hårda med att dom ska komma och vara med på allt.” Alla 

fyra förskollärarna ger barnen valmöjlighet till att själv bestämma om de önskar medverka i samling, 

utifrån egna premisser. En annan förskollärare uttrycker att barnen inte hade valmöjlighet att inte 

medverka. ”Det är ju inte så att man kan välja, utan alla är med, alla är ju superviktiga, det är ju inte 

kul om nån väljer att inte vara med, det blir en jättetrist samling tycker vi.” Ytterligare en uttrycker att 

alla vill medverka. ”Alla vill vara med på samlingen. Det är aldrig protester”, Hon uttrycker även att 

samlingen är obligatorisk för alla barn. Vi har dock ingen uppfattning om vilket ställningstagande hon 

har i detta, vi kan inte uppfatta om barnen måste vara med eller själva kan påverka sin situation 

(Olofsson 2010, s. 133, 135) 

Resultat och analys av hur förskollärare erfar samlingens betydelse i förskolan idag - kopplat till 

förändrad barnsyn. 

Erfarenhet – barnets bästa 

Vår tolkning är att alla förskollärare uttrycker olika erfarenheter i lyhördhet för barnets bästa. Utifrån 

det förskollärarna uttrycker så uppfattar vi så som Johansson (2003) uttrycker, att förskollärarna deltar 

i barnens livsvärld via egna erfarenheter och utifrån egen förståelse (Johansson 2003, s. 43, 44). En 

förskollärare uttalar att hon i samlingssituationen gissar sig till barnens vilja och önskan som vuxen. 

En annan säger att det är pedagogens uppgift att se till barnens behov och inrätta samlingen utifrån det. 

Ytterligare en ger uttryck åt att ”Jag tycker dom kan få leka klart ibland.” och ”idag har man ju faktiskt 

ett annat sätt att se på barnen att de är faktiskt medskapande av kunskap här och nu.” Hon hänvisade 

till en tidigare arbetsplats och det arbetssätt som man arbetade utifrån under 1980-talet. ”När man 

började jobba då var det ju mer förmedlingspedagogik och vi vuxna som förestod all kunskap som vi 

skulle förmedla barnen.” Vi upplever att hon ler, ser glad ut och även uttrycker att det idag är svårare 

att arbeta då barngruppen är större, men att det är roligt med utmaningen. En annan förskollärare 

uttrycker att hon försöker avläsa barnens dagsform, vad de är sugna på att göra just nu utifrån behov 

och intresse här och nu. ”Utan jag behöver ju vara liksom vara lyhörd för det.” Vår uppfattning är att 

förskollärarna vill barnets bästa och är lyhörda men utifrån olika förhållningsätt och vuxenperspektiv. 

Vi tolkar att pedagogerna har olika personliga och professionella etiska erfarenheter. De är lyhörda 
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och lyfter fram barnen på olika sätt. Livsvärlden kan beskrivas som en referenspunkt för alla våra 

tidigare upplevda erfarenheter och där vi abstrakt via tanken lever våra liv närvarande i våra dagliga 

upplevelser. En förskollärare uttrycker ”De får uppleva med hela kroppen, hela, hela tiden i allt vi 

gör”. Exempelvis det vi ser, gör, känner och erfar via våra sinnen. Förskolan är en medel- och 

samlingspunkt mellan pedagogers och barns erfarenheter i samhället samt deras föreställningar om 

människan och livet i sig. Förskollärare möter barnet utifrån ett professionellt förhållningsätt med 

etiska värden samt utifrån egna erfarenheter (Johansson 2001, s. 21, 22). 

 

Erfarenhet – förändrad barnsyn 

Vi har i studien tolkat det som att förskollärarna har en stor yrkeserfarenhet om förändrad barnsyn. 

Berndtsson (2003, s. 100) uttrycker att varje enskild individ utgår utifrån sina egna erfarenheter i olika 

dimensioner och riktningar. Vi upplever att detta stämmer överens med och synliggörs i de intervjuer 

vi gjort med förskollärarna.  

Enligt Dalen (2007, s. 14) kan verkligheten vara mångfacetterad och förskollärare kan skapa, utforma 

och ge mening för sina egna verklighetsupplevelser och erfarenheter. Samtidigt delar förskollärarna 

erfarenhet emellan förskollärare-förskollärare och mellan förskollärare-barn, vilket kan påverka deras 

tolkning och förståelse av verkligheten.  

Tre förskollärare uttrycker att de inte tycker om ordet samling och erfar namnet till egna tidigare 

upplevelser och erfarenheter relaterat till sitt yrke. En av dem uttrycker: 

Förr var det förmedlingspedagogik och vuxna stod för all kunskap och nu är barnen 

medskapande av kunskap här och nu. Hon uttrycker vikten av att arbeta i ”lilla 

gruppen”, att det är roligare men svårare arbetsuppgifter. Förr var man två 

förskollärare och idag oftast själv, men att det är mer en utmaning. Då var man mer i 

helgrupp, idag delar vi upp oss mycket mer, kan också bero på att vi har större 

barngrupp än vad som var på 80-talet. Det är mycket till hur du är som pedagog och 

hur man kommunicerar och är med i gruppen på nåt sätt, fångar den. 

 

Ytterligare en förskollärare uttrycker att hon haft svårigheter att arbeta utifrån gamla samlinssyftet, att 

hon i sitt yrke fått kompromissa mycket med kollegor. 

 

I intervjun suckar hon och uttrycker: 

Det var väldigt känsligt när jag kom hit. Att liksom, för dom förskollärarna som jobbade 

innan, de hade ju byggt den här verksamheten mycket kring dagens samling. Och jag 

upplevde väl att om vi säger att den som max är 30 minuter. Vad gör vi då resten av 

dagen? 

 

Hon uttrycker även: 

Ja, halv elva då skulle man samlas (nickar). Det grundar sig i någonstans att pedagogen, 

men också lite för att få till rutiner. Jag tänker att, om då två stycken tar samling halv 

elva, då hinner den tredje pedagogen duka och få upp maten och allt det där. Men det går 

att lösa på andra sätt än att tvinga ner, tvinga alla barn att sitta still på en samling. 

 

Vi tolkar att samling väcker olika känslor hos olika förskollärare utifrån deras egna erfarenheter om 

samling, detta är både yrkesrelaterat och känslorelaterat till deras egna erfarenheter kopplat till 
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barndomen.  Ytterligare en förskollärare uttrycker att samlingen kan innehålla mer gemenskap men 

även tuffare utmaningar idag. Dessa tre förskollärare uttrycker även att samling är roligare idag än 

förr. Kvale (1997, s. 54) uttrycker att fenomenologin studerar individens perspektiv på världen och 

dess innehåll framgår ur ett fenomenologiskt perspektiv, där individens medvetande lyfts fram. Två 

förskollärare gestikulerar med sina händer och vi tolkar det som att de uttrycker sig med stor inlevelse 

och glädje. En av dem uttrycker ”så tycker jag att samling har utvecklats och blivit, vilket är jättekul.” 

och ”så där ser vi, jag tycker det är mycket roligare med samling idag” och den andra säger ”Alltså 

det finns så mycket roligt att jobba med och samlingen är så superkul helt enkelt! Jag älskar 

samling!” Johansson (1999, s. 159, 160) refererar till Bengtsson som uttrycker att vi föds in i en 

intersubjektiv värld som vi delar med andra, exempelvis via verbala uttryck och tolkningar av detta, 

mimik och gester via kroppsspråk. Enligt Løkken (2006, s. 39, 40) vilar alla våra handlingar på 

perception där upplever förnimmas genom ett öppet utåtriktat förhållningsätt.  

 

Sammanfattning 

Det är förskollärarna som beslutar och erfar grunden i vad barnen bör ha med sig i sin ryggsäck. Vår 

uppfattning är att alla sex förskollärare tolkar, lyssnar in och lyfter fram barnens intressen och behov 

utifrån olika vuxenperspektiv och olika erfarenhet. Dock utifrån olika förhållningsätt och synsätt i vad 

delaktighet och inflytande innebär för dem. Tre av sex förskollärare sätter barnet i centrum och barnet 

ges utrymme för delaktighet och inflytande för att barnet ska kunna göra sin röst hörd i samling. Vi 

tolkar att de påvisar ett lyhört förhållningssätt gentemot barnen utifrån Johanssons (2003, s.48) 

begrepp barn är medmänniskor. Vi uppfattar att de resterande tre förskollärarna i första hand ser till sin 

egen kunskap om vad som är bäst för barnet utifrån Johanssons begrepp vuxna vet bäst.  

I intervjun uttrycker alla förskollärare att de använder sig av samling i verksamheten men att de har 

olika uppfattningar om samlingens relevans. En av dem säger att hon helst inte vill ha samling alls, 

men att hon har det för att övriga kollegor anser att det är viktigt. En annan förskollärare uttrycker att 

samling är ett fantastiskt forum för diskussion och att hon älskar samling. Ytterligare en förskollärare 

uttrycker sig med hela kroppen och med glad röst att samling har utvecklats och blivit mycket roligare 

idag än förr, att det är mer gemenskap idag. Att hon är mer närvarande i barngruppen och att de som 

pedagoger gjort det valet, att inte dokumentera. Ännu en förskollärare hänvisar till ett större lärande 

och variation i samlingen idag, att den utvecklats till det bättre med mer dialog och inflytande för 

barnen. En förskollärare talar mycket om den lilla samlingens betydelse för reflektion, inflytande och 

delaktighet. Detta nämnder även alla övriga förskollärare och att den stora samlingens betydelse har 

minskat och nästan endast relateras till sång och lek inom vissa ramar. En förskollärare uttrycker att 

hon idag arbetar projekt inriktat i mindre grupper utifrån barnens intressen och inte i storsamling. Vi 

tolkar det som att förskollärarna ser till barnens intressen och att de synliggörs mer idag än förr. Samt 

att de själva uttrycker att de upplever att samling var en mer styrande vuxenaktivitet tidigare. 

Diskussion 

I detta avsnitt sammanställs forskningsstudiens resultatdiskussion relaterat till tidigare forskning, den 

litteratur genomgång vi gjort och det teoretiska perspektiv vi valt att använda utifrån syftet och dess 

frågeställningar. Syftet har varit att undersöka förskollärares erfarenhet om barns möjlighet till 
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delaktighet och inflytande i samlingssituationen. Samlingen har tidigare setts som ett fast inslag i den 

dagliga pedagogiska verksamheten och har på senare år kommit att ifrågasättas i takt med att 

barnsynen förändrats. Vi har utvecklat syftet i två frågeställningar som presenterats i underrubriker i 

både analys och resultat samt i denna diskussionsdel. 

Förskollärarna ser till barns inflytande och delaktighet i förskolan utifrån olika förhållningsätt och 

olika perspektivtaganden. Några av förskollärarna intar ett mångtydigt barnperspektiv där vuxnas 

perspektiv på barn framgår. Resterande förskollärare relaterar till barns perspektiv och de ser till vad 

barnet riktar sin uppmärksamhet mot, är lyhörda och har som mål att utläsa vad som är viktigt för 

barnet. Detta perspektiv speglar barnens egna föreställningar (Arnér 2009, s. 28-30). 

Flera av förskollärarna uttrycker att det är lättare att arbeta sedan läroplanen kommit, men också mer 

utmanande. Förskollärarna benämner läroplanen regelbundet under intervjun. De etiska yrkeskoderna 

är dock inget som benämns. Barnkonventionens Artikel 3.1 (barnets bästa) synliggörs i förskollärarnas 

förhållningsätt till barnen. Vi upplever att förskollärarna utgår från barnets bästa utifrån hur de uttryckt 

sig i intervjun. Artikel 12.1 (åsiktsfrihet/att göra sin röst hörd) synliggörs inte fullt ut av alla 

förskollärare. Enligt Skollagen ska allas olika uppfattningar synliggöras genom öppen kommunikation 

med barnen. Vi upplever att en av förskollärarna ser till barns behov och åsikter i delaktighet och 

inflytande och arbetar utifrån detta förhållningsätt. Övriga förskollärare strävar efter det, vill utveckla 

det mer eller saknar perspektivtagandet. Detta innefattas även av barns val av deltagande i samling. 

Vissa förskollärare anser att samling är obligatoriskt, de övriga ger barnen valfrihet att själva besluta 

om de önskar medverka eller inte.  

Vi uppfattar att förskollärarna upplever att gemenskap är viktigt, samt att en vis ram av ordning krävs 

men att barnen bör vara mer delaktiga och ha mer inflytande än vad de ibland har. Att detta kan 

förbättras och utvecklas. Vi tolkar det även som att samlingens ramar är bestämda utifrån 

förskollärares egna erfarenheter i hur samling ska planeras utifrån olika förhållningsätt. Vissa 

förskollärare reflekterar och dokumenterar samling, och en del säger att de väljer bort dokumentation 

för att vara närvarande i barngruppen. De uttrycker att det idag sker mer reflektion och projektarbeten i 

samling än förr, då förmedlingspedagogik utifrån temainriktad vuxenstyrd pedagogik var mer vanligt. 

Samlingen är än idag en vardaglig ofta använd aktivitet i verksamheten. Detta synliggörs i alla 

intervjuer vi gjort i studien, dock kan syfte, innehåll och metod variera. Förskollärarna uttrycker att 

barnen har inflytande i verksamhetens pedagogiska processer, dock på olika sätt. De uttrycker att 

barnen ges delaktighet och inflytande men inte i verksamhetsplaneringen. Delaktighet och inflytande 

sker istället utifrån förskollärarnas personliga värderingar om vad de anser är lämpligt att barn ska 

delta i och ha inflytande över. Förskollärarna beslutar och erfar grunden i vad barnen bör ha med sig i 

sin ryggsäck. Resultatet visar att alla förskollärare tolkar, lyssnar in och lyfter fram barnens intressen 

och behov utifrån egna olika erfarenheter och vuxenperspektiv (Pramling Samuelsson och Sheridan 

2003, s. 78-79). Vissa sätter barnet i centrum där barnet ges utrymme för delaktighet och inflytande 

och kan göra sin röst hörd i samling. Resultatet påvisar att tre av förskollärarna haft ett lyhört 

förhållningssätt gentemot barnen utifrån Johanssons (2003, s. 48) begrepp barn är medmänniskor. De 

övriga tre förskollärarna ser till sin egen kunskap om vad som är bäst för barnet utifrån Johanssons 

begrepp vuxna vet bäst. Förskollärarna använder sig av samling i verksamheten men har olika 

uppfattningar om samlingens relevans. 
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Diskussion av hur förskollärare erfar barns möjlighet till delaktighet och inflytande i samlingen. 

Förskollärarna anser att det är ett större lärande och mer variation i samlingen idag. De anser att 

samling har utvecklats till det bättre för barnen med mer inflytande och tydligare dialog. Den lilla 

samlingens betydelse för reflektion, inflytande och delaktighet har också ökat. Detta benämns av alla 

förskollärare samt att den stora samlingens betydelse minskat och mestadels relateras till sång och lek 

inom förutbestämda ramar som förskollärarna beslutat (Eide, Os och Pramling Samuelsson 2012, s. 

11, 12). Vi uppfattar att förskollärarna upplever att gemenskap är viktigt, samt att en vis ram av 

ordning krävs men att barnen bör vara mer delaktiga och ha mer inflytande än vad de ibland har. Att 

detta kan förbättras och utvecklas. Vi tolkar det även som att samlingens ramar är bestämda utifrån 

förskollärares egna erfarenheter i hur samling ska planeras utifrån olika förhållningsätt. I analysen 

uttrycker vissa förskollärare att projektinriktat arbete i mindre grupper förekommer utifrån barnens 

intressen, men inte i storsamling. De uttrycker att de upplever att samling var en mer styrande 

vuxenaktivitet tidigare med temainriktat arbete. Idag synliggörs barns och deras intressen tydligare 

genom projektarbeten i mindre grupper. Resultatet visar att verksamheten förr utgick ifrån 

förmedlingspedagogik där vuxna stod för kunskapsförmedling (Åberg och Lenz Taguchi 2005, s. 35-

37, 44). Idag anses barnen istället vara medskapande av kunskap här och nu (Emilsson 2008, s. 26).  

Alla förskollärare uttrycker att samling utförs i verksamheten. En förskollärare uttrycker att hon inte 

vill ha samling och en annan uttrycker att samling är ett fantastiskt forum för diskussion, att hon älskar 

samling. Samling upplevs olika och fyller olika syften. Vi kan också tyda att samling väcker olika 

känslor hos olika förskollärare utifrån deras egna erfarenheter om samling, både yrkesrelaterat och 

utifrån egna tidigare erfarenheter. I analysen synliggörs barns val av deltagande i samling utifrån olika 

förhållningsätt. Vissa förskollärare anser att samling är obligatoriskt. En uttrycker att alla vill 

medverka och övriga förskollärare ger barnen valfrihet att själva välja att medverka eller inte. Enligt 

Olofsson (2010) bör förskollärare vara lyhörda för barns reaktioner, se dem som kompetenta samt ha 

förmåga till att våga ändra sin verksamhetsplanering. Valfrihet kan handla om barns rätt att delta eller 

inte delta i samling. En förskollärare uttrycker att barns inflytande är av vikt men talar mot sig själv då 

hon även uttrycker att det anses självklart att det är de vuxna som styr, bestämmer och planerar 

samlingen, att barnen inte kan välja att delta och att det är viktigt att alla barn närvarar i samlingen. 

Hon uttrycker att de vuxna har det abstrakta tänkandet och att innehållet är vuxenstyrt. Hon gör 

skillnad på delaktighet och inflytande i samlingen beroende på samlingens syfte. Vid 

verksamhetsplanering styr förskollärarna innehållet och vid leksituationer styr barnen innehållet. 

Förskollärarna uttrycker olika synsätt på valfrihet i samling (Olofsson 2010, s. 133, 135). 

Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 44) skriver att barn ges möjlighet till att göra sin röst hörd vid 

samling i mindre grupp för att delaktighet och inflytande kan ske. I intervjuerna understryker alla 

förskollärare vikten av reflektionsmöten och lillmöten i verksamheten. Förskollärarna delar 

barngruppen i mindre grupper för att barnen ska ges möjlighet till att kunna uttrycka sig demokratiskt, 

samt utifrån barnens behov och intressen. En förskollärare tar fasta på det Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003, s. 80) uttrycker, hon beskriver att hon i samling spelar in sig själv via dokumentation 

för att synliggöra sitt eget förhållningssätt gentemot barnen. Hon berättar vidare att hon på så sätt även 

lättare kan lyssna till barnens tankar och idéer för deras delaktighet och inflytande. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005, s. 35, 36) nämner att pedagoger tidigare planerade samlingens innehåll utifrån vad 

vuxna ansåg vara viktigt kunskap för barnen att ta del av. Innehåll och utformning togs för givet och 

reflektion med barnen saknades. Detta uttalades av två förskollärare i intervjun.  Förskollärarna 

uttrycker att alla barn önskar delta i samling och att det är de vuxna som styr samlingens innehåll. 
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I den internationella artikeln Nordisk barnehageforskning beskriver Eide, Os och Pramling 

Samuelsson (2012, s. 11, 12) om barns inflytande i samlingsstunder. Där får barnen exempelvis 

komma med förslag på sånger, men inom ramen för just den pågående leken, och det gäller att hålla 

sig inom det planerade ämnet. Två förskollärare uttrycker att verksamhetens ramar är viktigare än 

innehållet i samlingen. En uttrycker att hon ger förslag på en lek och svarar sedan barnen direkt att de 

ska leka leken. ”Ska vi leka hunden och benet? -Ja men det gör vi.”. Den andra säger att barnen har 

större inflytande under reflektionsmöten men att förskollärarna har ramar för hur samling ska se ut. 

Emilsson (2007, s. 11) talar om att barnets delaktighet och inflytande påverkas positivt om de har en 

förskollärare som utmanar med djupare frågor än vad och hur, detta för att väcka nyfikenhet hos 

barnet. Även närhet till barnets livsvärld är viktigt. Detta kan ske då förskolläraren påvisar ett 

kommunikativt förhållningsätt, insikt och respekt för barnen. Vi upplever att en förskollärare intar ett 

sådant förhållningsätt. Hon uttrycker bland annat att hon har en ständig närvaro och att hon inte är 

ifrån barngruppen och dokumenterar. Hon beskriver sig själv som medupptäckande och forskande 

med barnen i samlingen. Hon närmar sig barns perspektiv och intar ett förhållningssätt som tillskriver 

barn ett eget sätt att erfara och förstå världen. Det vill säga, ett förhållningssätt där barns delaktighet 

leder till reellt inflytande. Detta gör att barns intressen och intentioner tas tillvara på, då kan barn 

enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 71, 72) ha inflytande och vara delaktiga. 

Emilson (2007, s. 14) beskriver inflytande utifrån olika aspekter. Utifrån här och nu som en mänsklig 

rättighet där allas rätt till att bli sedd, hörd och respekterad bör synliggöras. Förskollärarens uppgift är 

även att införa demokrati i förskoleverksamheten, utifrån att lära sig påverka men inte vad som ska 

påverkas. Formen anses då vara viktigare än innehållet, det vill säga verksamhetens ramar. I det tredje 

perspektivet beskriver hon inflytande som en förutsättning för barns lärande via tankeprocesser, då 

barn har inflytande lär de sig i djupare mening. Detta synliggörs hos en förskollärare, vi upplever att 

hon uttrycker alla dessa tre aspekter i intervjun och att hon uppfattar barnens åsikter som viktiga. 

Förskollärarna påvisar olika förhållningsätt och erfarenheter till samling som aktivitet. Vissa har 

positiva erfarenheter och en del har negativa. Flera av förskollärarna är entusiastiska till samling, 

ibland tar detta över och barns delaktighet och inflytande synliggörs inte fullt ut på grund av 

förskollärarnas spontana glädje till samling. De uttrycker att samling är jättekul. En förskollärare 

uttalar att de inte dokumenterar och istället har valt att ständigt vara närvarande i barngruppen. En 

annan förskollärare uttryckte sig vara reflekterande över sitt förhållningsätt då hon beskrev att hon 

gärna talade för mycket och inte gav barnen talutrymme i samling (Pramling Samuelsson & Sheridan 

2003, s. 80). 

 

Diskussion av hur förskollärare erfar samlingens betydelse i förskolan idag – kopplat till förändrad 

barnsyn. 

Resultatet visar att förskollärarna tycker att det är lättare att arbeta sedan läroplanen gavs ut och att 

arbetet även blivit mer utmanande. Läroplanen, Lpfö98 (Skolverket 2010) benämns regelbundet under 

intervjun. Dock gör inte de etiska yrkeskoderna det (Irisdotter, Aldenmyr et al. 2009, s. 19). 

Enligt läroplanen (Skolverket 2010, s. 12) ska förskollärarna i förväg bereda barnen för ansvar och 

delaktighet samt de skyldigheter och rättigheter som berör ett demokratiskt samhälle. Barn ska ges 

potential till att ge uttryck åt sina åsikter, idéer och tankar för egen påverkan i sin vardag i 

förskoleverksamheten. Detta betyder att barns synpunkter, åsikter och perceptioner ska respekteras i 

exempelvis samling. Alla förskollärare uttrycker en önskan om lill-möten och reflektionsgrupper, där 

barnen har lättare att göra sin röst hörd och våga uttrycka sina åsikter i mindre grupp. Enligt 
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Barnkonventionen Artikel 12.1 ska barn ha rätt till åsiktsfrihet samt bli lyssnad till. Barn ska ges 

möjlighet att bilda egna åsikter samt ha rätt att ge uttryck åt sina åsikter. Barnets åsikter skall ha 

betydelse i mognad och ålder (Utrikesdepartementet 2006, s. 38). Två förskollärare ser till barns 

åsiktsfrihet och barns egna åsikter. Tre förskollärare uttrycker att det tidigare framträdde ett 

temainriktat arbetssätt utifrån ett vuxenperspektiv med mer fokus på förmedlingspedagogik 

Alla förskollärare hänvisar till läroplanen som styrdokument och uttrycker sig parallellt om vikten av 

barns delaktighet och inflytande, samt att läroplanen synliggör barnperspektivet ur ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv. 

Alla förskollärare riktar uppmärksamheten mot förståelse av barns uppfattningar, erfarenheter samt 

handlingar utifrån vad de erfar vara barnets bästa. Alla intervjupersoner följer barnkonventionens 

riktlinjer, men på olika sätt. Artikel 3.1 ”barnets bästa”, synliggörs. Artikel 12.1 där barns rätt till 

åsiktsfrihet ska framgå, synliggörs inte fullt ut (Utrikesdepartementet 2006, s. 34, 38). Enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridans (2003, s. 78-79) bör barn ha inflytande i alla verksamhetens pedagogiska 

processer och i läroplanen Lpfö98 (Skolverket 2010, s. 12) framgår det att alla förskollärare ska verka 

för att barns uppfattningar och åsikter respekteras via inflytande och delaktighet. I Skollagen 

(Skolverket 2000, s.14) ges uttryck åt att alla involverades uppfattningar ska synliggöras via öppen 

kommunikation där allas åsikter och behov framförs. Dessa olika perspektivtaganden i kommunikation 

synliggörs hos en förskollärare. En annan förskollärare uttrycker att barns inflytande kan förbättras 

och hos övriga saknas detta perspektiv då de uttrycker att barnen inte får delaktighet och inflytande i 

planeringen. Vår uppfattning är att ytterligare en förskollärare påvisar intresse och intention till att låta 

barnen äga samlingen, men enligt hennes uttalanden i intervju har hon inte utvecklat detta praktiskt i 

verksamheten. Barnens olika uppfattningar synliggörs inte via kommunikation av alla förskollärare. 

En av förskollärarna arbetar utifrån ett sådant förhållningsätt, övriga förskollärare uttrycker att de har 

intentioner om att arbeta utifrån detta synsätt eller saknar detta perspektivtagande helt (Skolverket 

2000, s. 14).  

Rubinstein Reich uttrycker att upprop, samtal, sång/lek, och almanackan präglade samlingens innehåll, 

då som nu. Hon beskriver att samlingen ses som ett tillfälle där förskolläraren är styrande, men även 

en situation då barnens inflytande får styra (Rubinstein Reich 1996, s. 15-17, 51). I vår studie har vi 

funnit stöd för att samlingsinnehåll så som exempelvis upprop, almanacka och diskussion om årstider 

synliggörs hos endast en förskollärare. Vi upplever att fem av sex förskollärare inte använder sig av 

almanacka och upprop i verksamheten. En förskollärare berättar att hon upplever en skillnad i hur man 

ser på samlingen förr och nu, och att det utvecklats till det bättre. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 35-37, 43) beskriver att samling tidigare utfördes under rutin där 

vuxna bestämde innehållet. Pedagoger hade då ett annat synsätt kring barn och dess lärande. Idag har 

tankesättet förändrats, pedagoger reflekterar mer med barnen och frångår tidigare mönsterperspektiv. 

Vuxnas ansvar får aldrig frångås, men samling ska utgå från barns intresse. I sin avhandling beskriver 

Emilsson (2008, s. 26) en förändrad barnsyn och grundläggande förståelse för vad ett barn anses vara. 

Emilsson (2008) refererar till Sommer som skriver att barnsynen förändrats sedan 1990-talets 

paradigmskifte. Sommer uttrycker även att synen på barn växlat från att uppfattas som bräckliga 

varelser till att idag anses vara kompetenta. I intervju uttrycker en förskollärare att barn förr 

synliggjordes som små frön som skulle fyllas med kunskap och att barnen idag synliggörs som 

medskapande av kunskap här och nu. Tre av förskollärarna uttrycker att barnen är kompetenta.  

En individs livsvärld kan synliggöras, upplevas och tolkas på olika sätt. Samling väcker olika 

yrkesrelaterade känslor hos förskollärarna men även känslor som kan förknippas med tidigare 

barndomsupplevelser och erfarenheter. Förskollärarna uttryckte sig genom kroppsspråk och påvisar 
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spontan utåtriktad glädje när samtal om samling tas upp. Två av förskollärarna tycker om samling som 

aktivitet och uttrycker verbalt och kroppsligt att den är viktig och rolig (Johansson 1999, s. 159, 160; 

Johansson 2003, s. 42-44;Løkken 2006, s. 39, 40). Alla är dock inte lika förtjusta i samling. En 

förskollärare känner sig kluven till samling som aktivitet i verksamheten. Hon har tidigare dåliga 

erfarenheter av samling som barn och tror att detta kan ha påverkat hennes inställning. Hon önskar 

avskaffa samlingen, vilket inte accepteras av kollegor. Hon brottas med begreppet samling och 

uttrycker att hon känner sig dubbel. Hon säger att hon inte är förtjust i samling och anser att den är 

styrt och har dåliga erfarenheter av samling av egen förskole vistelse. Hon berättar vidare att hon 

brottas med sina kollegors, i hennes tycke, gamla förgivettagna åsikter om hur en samling bör vara. 

Hon uttrycker att samlingen planeras och leds av de vuxna. I sin avhandling skriver Rubinstein Reich 

(1996, s. 8) att samling vanligtvis leds av endast en eller fler pedagoger i en gemensam aktivitet i 

barngrupp. En regelbunden aktivitet som ofta utförs på bestämd tid och plats. Förskolläraren uttrycker 

även kollegial problematik kring att det tidigare samlingssyftet fortfarande lever kvar i verksamheten 

idag. Hon erfar att det idag skett en förändring, men att det tar tid och kräver ett stort engagemang och 

samarbetsförmåga. I intervjun uttrycker hon att man får mötas på halva vägen och att förändringar tar 

tid och att det har anpassats utifrån pedagogernas behov.  

Emilsson (2008, s. 85-90) nämner olika aspekter för ett demokratiskt närmande, hon beskriver bland 

annat hur den vuxne kan närma sig barnets perspektiv utifrån pedagogens åtagande att förstå barnets 

avsikt, vilket handlar om pedagogens egna perspektiv och hur man kan utmana sina egna förgivet 

taganden för att kunna synliggöra sin egen värld. Emotionell närvaro är en annan aspekt som handlar 

om att förskollärare är lyhörda för barnets behov och önskningar, att vi kan lyssna, se och försöka 

tolka barnet. Vi upplever att en förskollärare tar barnens perspektiv emotionellt. De yrkesetiska 

principerna ska alltid hållas levande i kommunikation med andra förskollärare vars syfte är att stödja 

lärare vid ställningstaganden i olika frågeställningar. Detta fordrar att förskollärare kan ge uttryck åt 

och tolka olika lägen och situationer om barns delaktighet och inflytande i samling samt vad ett etiskt 

tänkande om detta kan innebära. Vi relaterar hennes uttryck om att hålla kommunikation levande med 

kollegor till de yrkesetiska principerna och bristen på kollegial kommunikation med övriga 

förskollärare (Irisdotter Aldenmyr et al. 2009, s. 18, 19). 

Arnér (2009, s. 10, 28-30) beskriver och diskuterar lärarnas förhållningssätt och olika 

perspektivtaganden. Barnperspektiv anses vara mångtydigt och diffust, men kan definieras som 

vuxnas perspektiv på barn. Barns perspektiv betyder att söka efter vad barnet riktar sin 

uppmärksamhet mot, för att kunna utläsa det som är viktigt för barnet. Detta perspektiv speglar barns 

egna föreställningar ur egen synvinkel. Vår uppfattning är att Johanssons (2003, 48) begrepp barn är 

medmänniskor och vuxna vet bäst kan kopplas samman med Arnérs (2009) begrepp barns perspektiv 

och barnperspektiv. Förskollärarna bemöter barnen utifrån dessa två perspektiv i olika situationer. 

 

Slutsatser 

I detta stycke har vi lyft fram rimliga slutsatser av undersökningen. 

Intervjupersonerna har varierande yrkeserfarenheter, ett berett åldersspann och olika synsätt på 

samling som aktivitet. Både yngre och äldre förskollärare intog barns perspektiv. Vi menar att det inte 

framgick någon större skillnad mellan förskollärarnas synsätt på barns delaktighet och inflytande i 

samling utifrån förskollärarnas ålder. Både yngre och äldre tog ett barnperspektiv. 

Rubinstein Reich (1996, s. 14) hänvisar i tidigare forskning till samling som ett viktigt moment i 

förskolan men att uppfattning om syfte kan variera för olika förskollärare. Studiens slutsats är att alla 
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förskollärare i intervjuerna uttrycker att de använder sig av samling som en planerad daglig aktivitet, 

men utifrån olika syften. Vissa förskollärare relaterar samling till rutiner så som dukning inför lunch 

och andra till praktiska verksamhetsrutiner. Vissa vill samla barngruppen för sång och lek och andra 

använder sig av reflektionssamtal och diskussion i samling. I dessa grupper synliggör förskollärarna 

barnens intressen ur ett tydligare perspektiv, vi menar att detta gynnar barnens delaktighet och 

inflytande. 

Vi funderar kring ordet samling. Samling har alltid präglat verksamheten i olika syften och är ofta en 

dagligen förekommande aktivitet på förskolor. Samling nämns dock inte i läroplanen. Kanske borde 

samling omnämnas i läroplanen? Kan samling utvecklas till en pedagogisk aktivitet som grundar sig i 

barnens intressen eller öppnar det upp för fler ramar och skolifiering i förskolan? Vi är medvetna om 

att detta kan skapa en mer styrd förskoleverksamhet. Vi menar att pedagogisk dokumentation som 

innehåller reflektion och videofilmning och som används av pedagoger i samling kan vara ett sätt att 

framhäva barns delaktighet och inflytande i en pedagogisk aktivitet i verksamheten. Vi menar därför 

att pedagogisk dokumentation kan vara ett sätt för pedagoger att möjliggöra barns delaktighet och 

inflytande mer synligt i samling. I sin avhandling refererar Ekström (2007, s. 23) till Lenz Taguchi 

som uttrycker att pedagogisk dokumentation kan användas som ett hjälpmedel i förskoleverksamheten. 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 44) kan samling även ses som ett reflektionsmöte. Flera 

förskollärare uttryckte att de inte tycker om ordet samling. De beskrev istället samling som 

reflektionsmöten i mindre grupp och att mötena sker vid obestämd tid och vid behov, beroende på 

situation. Ibland flera gånger dagligen. Vi menar att samlingens roll förändrats, storsamlingen finns 

kvar men är inte lika vanlig. Reflektionsmöten i mindre grupper synliggör barns delaktighet och 

inflytande på ett tydligare sätt idag. Endast en förskollärare av de sex som intervjuades uttryckte att de 

använder sig utav almanacka och upprop i samlingssituationen. Fler såg barnen som medforskande, 

barnen anses stå i centrum. Synsätt på barn har varierat. Idag sätter en del lärande och kunskap i fokus, 

andra den sociala gemenskapen. Barnsynen har förändrats, samtidigt kan tydliga ramar synliggöras. Vi 

menar att läroplanen har haft en stor inverkan på barnsynen, dock inte i de yttersta pedagogiska 

processerna där pedagogerna uttryckligen säger att barnen inte är med i beslut. Förskollärarna arbetar 

idag utifrån läroplanen och ska enligt detta styrdokument inneha yttersta ansvaret. 

Vidare forskning 
I detta stycke uttrycker vi våra tankar och ger förslag på fortsatt forskning. Utifrån det som framkom i 

vår forskningsstudie tycker vi att det skulle vara intressant att forska vidare i hur barnen upplever sig 

få delaktighet och inflytande i samlingssituationen. I studien uttrycker alla förskollärare att barnen ges 

delaktighet och inflytande. Det skulle därför vara intressant att intervjua barnen utifrån deras tankar 

och perspektiv om vad inflytande och delaktighet innebär för dem. 

En sådan studie skulle kunna bidra till att barns delaktighet och inflytande kan synliggöras ur barnens 

egna perspektiv. 
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Bilagor  

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare i verksamheten? Er ålder? 

2. Hur ser era rutiner kring samlingen ut idag?  (När, hur ofta? Ute/inne? Alltid på samma plats? 

Varför, varför inte?) 

3. Syfte och mål med samlingen? Samlingens viktigaste funktion? 

4. Vilka nackdelar och fördelar kan du se med att låta barn styra samlingens utformning? 

5. Hur ser du på begreppen delaktighet och inflytande? Vad innebär begreppen för dig? 

6. Hur ser ni som pedagog på barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i samlingen, deltar 

alla barn aktivt och om inte, vad de gör i stället? 

7. Vem planerar/bestämmer innehållet i samlingsaktiviteten? 

8. Får barnen bestämma över innehåll i samlingen, i så fall hur? 

9. Är barnen delaktiga i planeringen av samlingen? Om ja, på vilket sätt Hur? 

10. Hur tror du att barnen upplever samlingen? (Rolig? Tråkigt? Svårt att sitta still?) 

11. Vad tycker du om samling som verksamhetsaktivitet? (Bra, dåligt, jobbigt, roligt?) 

12. Samlingens koppling till Lpfö -98/10? 

13. Tror du synen på samlingen har förändrats under de sista 20-30 åren, varför/varför inte? Om 

ja, på vilket sätt och hur ser du på denna förändring? 
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Bilaga 2         

 

Informations- och samtyckesbrev                               

 

                                  Stockholm, 11 Oktober 2014 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskole forskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår 

sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vi vill 

undersöka hur pedagoger ser på samlingens betydelse för barns delaktighet och inflytande. 

För att samla in material till vårt arbete skulle vi vilja intervjua 2 förskollärare i er verksamhet. 

Föreslag på datum är den 30 oktober och den 6 november 2014. Intervjuerna beräknas ta ca 30 

minuter per pedagog. Intervjuerna kommer utföras med hjälp av intervjufrågor, anteckningar 

samt ljudinspelning. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 

samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, 

familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet 

gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 

personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för 

vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. Information 

om studiens resultat kommer att komma er till godo vid intresse. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande. All medverkan är frivillig och kan när som helst 

avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår 

handledare vid Stockholms universitet. 

 

 

Vänliga hälsningar;  

Christina Isaksson & Vesna Trajkovska 

 

 

Studentens/Studenternas namn: Christina Isaksson/Vesna Trajkovska 

 

Handledarens namn: Linda Murstedt  

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Mailadress: 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till  

 

______________________________________________________________________.       

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 

 

 

 

Namnteckning förskollärare: 

__________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: _________________________________________________________



 

 

 


