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Avsikten med vårt val av ämne var att belysa barnens delaktighet och inflytande i 
samlingen på förskolan. Vår intention var att ta reda på om lärarnas förhållningssätt 
påverkar barnens möjlighet till utveckling och förändring av förskolans arbetssätt.  Vi 
har använt aktionsforskning som design i vårt tillvägagångssätt. Som metod använde 
vi oss av såväl kvalitativ som kvantitativ forskning i form av observationer och 
enkäter. Det resultat vi kunde skönja var att barnens inställning var positiv och vi fick 
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sin egen förmåga. Slutsatsen av vårt arbete var att barnen blev mer motiverade och 
aktiva när de själva fick påverka sin situation. 
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Förord  

Under våren 2012 genomförde vi ett utvecklingsarbete där idéer och åsikter har 
vidareutvecklat och inspirerat oss både i vår framtida yrkesroll och på det personliga 
planet. Vi vill ta tillfället i akt och tacka lärarna och framför allt barnen på våra 
förskolor. Utan dem hade detta arbete inte gått att utföra.  

Christina Almqvist har gett oss ris och ros i vår skrivprocess vilket har varit värdefullt 
för oss i vårt arbete. Hennes goda råd har bidragit till en bättre struktur och en 
förståelse för arbetets upplägg.  

Vi vill dessutom tacka varandra för härligt teamwork. Vi har både kompletterat och 
stöttat varandra under arbetets gång. Tiden har varit intressant och rolig.  

 

Anette Bäcklin och Ulrika Hellenius  
Mälardalens högskola 14 maj 2012 
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1 Inledning   
Våra tidigare erfarenheter har visat på att samlingen på förskolan till största del är 
lärarledd. Dessa erfarenheter grundar vi på såväl eget arbete inom förskolans 
verksamhet, som våra egna barns tid på förskolan. Vi anser att barnens tankar och 
idéer kommer i skymundan på förskolan. Vår aktionsforskning har påvisat att det är 
läraren som har störst talutrymme och barnens taltid är tilldelad av läraren. Detta har 
väckt vår nyfikenhet för att vi som lärare ska bli medvetna om vårt eget 
förhållningssätt gentemot barngruppen. Utgångspunkt i arbetet har varit att läraren 
bör ha ett tillåtande arbetssätt där barnens tankar och idéer är det väsentliga. 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderades 2010, vilket innebär att förskolans 
lärare har fått nya riktlinjer att förhålla sig till. I Lpfö 98 finns numer krav på ett 
organiserat utvecklingsarbete vilket innebär att lärarna måste se över och vid behov 
förändra sin verksamhet.  
 
Denna uppsats är baserad på en aktionsforskning som är utförd på två förskolor i 
mellersta delen av Sverige. Att använda aktionsforskning som design är ett 
användbart verktyg i arbetet med att kvalitetsutveckla förskolans verksamhet. Vår 
tanke med aktionsforskning är att ge barnen utrymme till inflytande under samlingen 
samt förlita oss på deras kompetens. Detta innebär inte att vi överlämnar ansvaret 
helt och hållet åt barnen utan vi finns med som stöd vid behov. Avsikten med detta 
arbete är dessutom att bidra med kunskap kring hur läraren kan utveckla ett 
demokratiskt förhållningssätt gentemot barngruppen samt vikten av att se barn som 
kompetenta, betydelsefulla och ansvarsfulla individer. Då barnen får vara i fokus är 
vår förhoppning att deras självförtroende och självkänsla stärks. Dessutom får 
barnen tillsammans med läraren ta ansvar för förskolans vardag, vilket vi anser är en 
demokratisk rättighet. I arbetet presenteras även kommunikationens betydelse och 
påverkan. Kommunikation sker mellan lärare och barn och barn emellan. All 
kommunikation tolkas utifrån tidigare erfarenheter oavsett uttrycksform. Samhället 
är föränderligt, så även synen på förskoleverksamheten, förr nöjde vi oss med 
barnpassning nu ser vi på förskolan som en rättighet för alla barn. 

1.1 Mål  
Målet med detta utvecklingsarbete är att belysa vilken betydelse lärarnas arbetssätt 
har för barns delaktighet i förskolan. I arbetet presenterar och analyserar vi de 
aktionsforskningsprojekt vi genomfört på våra förskolor. Aktionsforskningsprojekten 
grundar sig på problem med delaktigheten hos barnen som vi upplevt finnas i 
samband med samlingarna på våra förskolor. 
  
Utifrån målet är nedanstående frågor väsentliga: 
  
• Har barnen inflytande och är delaktiga i samlingarna på förskolan? 
  
• Har lärarnas arbetssätt betydelse för barnens delaktighet i samlingarna? 
 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Begreppsdefinitionerna är hämtade från Nationalencyklopedin (2012). 

Samling – i förskolan äger gemensamma samlingar rum, där hela barngruppen 
samlas för gemensamma pedagogiska aktiviteter.  
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Demokrati - det grekiska ordet demokrati definieras som folkstyre eller folkmakt, där 
alla har samma inflytande och alla röster är lika mycket värda. De beslut som fattas 
överensstämmer med vad de flesta tycker. 

Inflytande – att påverka.  

Delaktig – att vara medansvarig.  

Kontinuerlig process – ett fortlöpande arbetssätt som består av en serie olika 
handlingar/åtgärder.  

2 Litteraturgenomgång  

2.1 Det demokratiska uppdraget ur ett historiskt perspektiv 
Enligt Zackari och Modigh (2000) har samhällets utveckling påverkat skolans 
uppdrag. För 150 år sedan byggde samhället på religion och skolan skulle således inta 
en fostrande roll i kristen anda. Det viktigaste ämnet var kristendom och den lilla 
katekesen användes flitigt. Förskolans utveckling startade i början av 1900-talet och 
förskollärarens uppdrag omfattade omsorg och omvårdnad. Under mellankrigsåren 
ifrågasattes skolans uppdrag att överföra moral och tilltron till vetenskaplig forskning 
ökade. Politik och forskning antogs kunna lösa alla problem. Under andra 
världskriget blev skolans uppdrag att utveckla demokratiska medborgare. I mitten av 
1940-talet skapades en medborgarskola, där alla fick samma rättigheter till 
utbildning. Barnomsorgen hade före 1960-talet en negativ klang i samhället. I och 
med att kvinnorna gick ut i arbetslivet i större utsträckning skedde en förändring av 
synen på barnomsorgen. Förslag från en utredning ledde till en demokratisering av 
förskolan vilket fick betydelse för såväl omsorg, fostran samt barnens utveckling. 
Tidperioden därefter har inneburit en förändrad barn- och kunskapssyn. Vilket 
exempelvis synliggörs i FN:s konvention om barnets rättigheter (1989).  
Barnkonventionens grundtankar är att alla barn har samma rättigheter och är lika 
värda. Alla barn har dessutom rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda samt få 
uttrycka sin mening och bli respekterad.  

2.2 Demokrati och värdegrund 
Enligt Johansson och Johansson (2003) är olikheter en grundförutsättning för 
demokratin och stommen till att olika åsikter utbyts. Skollagen (SFS 2010:800) 
skriver att förskolans uppdrag är att lägga grunden för de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället är baserat på. I läroplan för 
förskolan Lpfö 98 (2010) framhävs att förskolans huvudsakliga uppgift är att barnen 
ska förstå vad demokrati är. Det demokratiska uppdraget innebär således att 
förskolan måste arbeta för att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter samt att ta ansvar över egna handlingar. Barnen på förskolan ska 
dessutom få inflytande och vara delaktiga i verksamhetens utformning. 
 
Torstensson-Ed (2003) är kritisk till att läroplanerna ger uttryck för att de 
grundläggande värdena ska förmedlas till barnen och menar att det demokratiska 
värderingsarbetet istället bör gestaltas i relationen mellan barn och vuxna. Zackari 
och Modigh (2000) menar att hela förskolans verksamhet måste präglas av arbetet 
med värdegrunden. Värdegrunden handlar om demokrati, alla människors lika 
värde, rättigheter och skyldigheter. Lärarna bör vara goda förebilder och vara 
medvetna om att sättet vi bemöter andra människor är det som betyder mest. 
 
Enligt Zackari och Modigh (2000) är kommunikation det centrala i en demokratisk 
förskola. Tid för samtal måste avsättas och barnens åsikter och erfarenheter måste 



7 
 

 
 

tillvaratas. Likväl måste ointresserade och oengagerade barn utmanas och bemötas.  
Goda relationer är en förutsättning för dialog. Ett demokratiskt samtal innefattar 
rättigheten att tala och att bli hörd. Dessutom måste barnet utveckla förmågan att 
lyssna och ta del av andra åsikter. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 
menar att en trygg barngrupp och förtroendefull tilltro utvecklas genom att läraren 
lyssnar in barnet och visar sitt engagemang. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att 
läraren ständigt bör reflektera om verksamheten överensstämmer med de 
grundläggande demokratiska värderingar som tidigare nämnts. Att bygga upp ett 
demokratiskt arbetssätt kräver uthållighet. Om barnens ska förstå vad demokrati är, 
måste lärarens förhållningssätt karaktäriseras av en tilltro till barnens kompetens och 
förmågor. Demokrati byggs upp och förankras i en ständigt pågående process. Enligt 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) innebär det inte att läraren ska lämna över allt ansvar 
åt barnen, utan nya regler och ramar för vad som är acceptabelt bör förhandlas fram i 
samförstånd. Lärarens uppgift blir att bjuda in barnen så att de tillsammans med 
läraren får ta ansvar för förskolans vardag.  

2.3 Barns perspektiv 
Att utgå från barnens perspektiv handlar, enligt Zackari och Modigh (2000), om att 
skapa fungerande relationer. Relationerna inkluderar självständigt tänkande, 
hänsynstagande, maktfördelning och att sätta gränser. Ett sådant arbetssätt gynnar 
förskolans demokratiuppdrag. Zackari och Modigh (2000) påpekar att barnens 
intresse avtar om läraren intar ett vuxenperspektiv. Barn behöver vuxna som lyssnar 
till deras åsikter och tankar. Halldén (2003) poängterar att barnen själva måste få 
lämna bidrag om förskolans verksamhet ska utgå från barnens perspektiv. Läraren 
bör således fokusera och försöka fånga barnets egen kultur, vilket innebär att läraren 
försöker framställa tillvaron så som barnet ser den. Enligt Karlsson (2008) innebär 
en verksamhet med utgångspunkt i barns perspektiv, att läraren anser att barnen är 
kompetenta. Barns deltagande och egen kultur är således betydelsefulla och en 
förutsättning för barns kunskapsutveckling. Enligt Dewey(1916/1997) är det en 
förutsättning att det finns sociala normer och ett intresse för varandra i gruppen för 
att en lärande situation ska uppstå . Det första som händer i ett lärande är hur vi i 
praktiken ska göra något exempelvis hur vi cyklar eller hur vi åker skridskor. Dewey 
(1916/1997) menade att barn lär genom praktisk övning, vi lär oss när vi rent 
praktiskt provar att utföra något.  

2.4 Inflytande och delaktighet 
Barn ska vara delaktiga i den pedagogiska verksamheten och ha rätt att uttrycka sig. 
Den pedagogiska verksamheten ska sätta barnen i centrum och läraren måste vara 
lyhörd för det barnet uttrycker. Barnet ska bemötas utifrån deras förutsättning, vilket 
innebär att läraren måste ha kunskap för att kunna tolka barnets perspektiv. 
Lärarens uppgift är att fånga barnets intresse och visa stort engagemang (Johansson 
& Pramling Samuelsson, 2003). Enligt Nordenmark och Rosén (2008) är inflytande 
och delaktighet avgörande frågor i en demokrati. Delaktighet och inflytande är en 
rättighet för alla barn, vilket innebär att barnen ska få tillfällen att ge uttryck för sina 
åsikter samt kunna påverka förskolans verksamhet. Att ha inflytande och kunna 
påverka den pedagogiska verksamheten leder till att barnen känner ansvar och 
engagemang. Deras självförtroende och självkänsla stärks och de får en uppfattning 
om vad demokrati innebär.  

Zackari och Modigh (2000) för likande resonemang men påpekar att delaktighet inte 
enbart handlar om undervisningen, utan om hela det sociala liv som barnet lever och 
vilka villkor varje enskilt barn får att praktisera och lära demokrati. Bjervås (2003) 
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menar att delaktighet innebär att få göra sin röst hörd och att bli lyssnad till. Då 
barnet får vara delaktig i den pedagogiska verksamheten får det även uppleva sig som 
kompetent. Vygotskij (1930/1995) menar att barn bör få möjlighet att uttrycka sig 
självständigt. Att barnen dessutom uppmuntras till att ta egna initiativ och erbjuds 
att ta egna beslut är ytterligare aspekter som Vygotskij (1930/1995) rekommenderar. 
Detta innebär att läraren måste lita på att barn är kompetenta och att de med 
stöttning av läraren kan ta kloka beslut. I Johanssons och Johanssons (2003) 
forskning kring etiska möten mellan yngre barn och deras lärare visar det sig att 
barnen anser att det främst är de vuxna som bestämmer och fattar beslut.  

2.5 Ledarskap och arbetslag 
Att arbeta som lärare är ett samhällsuppdrag som Brytting (2011) framskriver i 
yrkesetiska principer. I svenska skolan är det skolplikt, den går därmed inte att välja 
bort. Detta skapar brist på balans mellan barn och lärare. Förskolan är frivillig men 
lärarna samarbetar med förskola, skola och fritidshemmet för att stötta ett långsiktigt 
lärande enligt Lpfö 98. 

Läraryrket har oändligt många ansikten, Kernell (2002) beskriver i sin bok 
yrkesrollen utifrån tre olika skepnader: chefen, handledaren och coachen. Chefen är 
auktoritär, det är ingen tvekan om vem som bestämmer. Handledaren överlåter till 
barnen att ta egna beslut och står vid sidan av gruppen. Coachen är klar och tydlig 
utan att vara auktoritär och är engagerad i vad som händer och sker. Coachen 
förespråkar samarbete mellan barnen och mellan barn och lärare. Enligt Repstad 
(1998) agerar vi människor efter det normer och oskrivna regler som gäller på en viss 
plats och följer den förutbestämda planen för hur saker och ting är förutbestämda. Vi 
ingår i ett team där vi intar/får roller som innefattar förväntningar på oss att vi ska 
agera på ett visst sätt.  

2.6 Kultur på förskolan 
Enligt Lpfö 98 ska förskolan verka för att barnen erhåller en förståelse för att alla 
människor har lika värde. Av den orsaken bör förskolan se olikheter som en tillgång 
och tillvarata den kulturella mångfalden. Kulturers lika värde måste sätta sin prägel 
på samtliga nivåer i den pedagogiska verksamheten (Lpfö 98). Ylvén och Wilder 
(2009) menar att barns olika sociala koder måste läras in i mötet med andra kulturer. 
Oftast berikar olika kulturer varandra men dilemman kan uppstå då vi inte har 
samma värderingar eller vanor. Regler och rutiner skiljer sig även åt från familj till 
familj. Strukturerna mellan familjer varierar beroende på exempelvis sociokulturell, 
ekonomisk status, etnicitet etcetera.  

Att förskoleläraren bör ha kulturell kompetens är något som Ylvén och Wilder (2009) 
påpekar. Kulturell kompetens innebär att inse att vi alla är delar av olika kulturer. 
Genom samspel socialiseras människan in i en kultur. Säljö (2000) åsyftar att hur 
människan lär sig är förknippat med hur individen formas av medverkan och 
delaktighet i kulturella aktiviteter. Säljö talar om det sociokulturella perspektivet, där 
samspelet mellan individer sätts i fokus och där vi lär tillsammans med varandra. I 
kulturen, menar Säljö, finns kunskaper, resurser, värderingar och idéer som 
människan genom samspel förvärvar. Kulturen innefattar både intellektuella 
kunskaper samt fysiska redskap. Människan har skapat kulturen, kulturen finns 
mellan människor och omvärlden. Vi är alla formade av vårt sociala och kulturella 
arv, vi anpassar oss för att vara en del i en gemenskap. Kommunikativa processer 
innebär att lära sig känna till spelregler som gäller, att få möjlighet att iaktta på 
avstånd för att kunna känna sig bekväm vid ett deltagande i gruppen.  



9 
 

 
 

Kulturella ideal innebär föreställningar som gäller i en bestämd social miljö. 
Människor skapar kultur tillsammans i olika grupper, exempelvis barn- och 
ungdomskultur. Den vardagliga tillvaron på förskolan är fylld av kulturella koder och 
uppfattningar som läraren och barnen ofta är omedvetna om. Outsagda regler och 
normer måste således läras in och tolkas. Detta innebär att läraren behöver redskap 
för att uppfatta och förstå kulturmönster (Arvastson & Ehn, 2007). För att uppnå en 
kulturförståelse måste läraren både reflektera över sig själv samt utföra en 
kulturanalys. Det innebär att kunna betrakta sig själv och sin omgivning med nya 
glasögon på. Det handlar även om att bekanta sig med det okända och få en förståelse 
för det främmande (Ljungström, 2007).  Arvastson och Ehn (2007) påpekar vikten av 
att kunna sätta sig in i andras livsvärldar och förstå att sanningen skiljer sig ur olika 
perspektiv. Säljö (2000) menar att även den enklaste handling kan uppfattas olika 
beroende på hur individen tolkar och förstår sin omgivning. Enligt Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) bör läraren vara medveten om att barn har en egen 
kultur och ett eget sätt att uppleva, vilket betyder att förskolans verksamhet 
inrymmer många olika perspektiv. Att läraren skaffar sig kunskap kring barnens egen 
kultur är därför betydelsefullt. Begreppet kultur definierar Säljö (2000) som alla 
tillgångar som finns hos individen såsom värderingar och kunskaper, men även 
fysiska redskap så kallade artefakter ingår. Jernström och Johansson (1997) delar 
upp kulturbegreppet i tre dimensioner: 

1. Materiell dimension – märkbar genom teknologiska produkter och hantverk. 
2. Mental dimension – avser föreställningar, värderingar och attityder.  
3. Social dimension – gäller relationen mellan människor.  

Enligt Jernström och Johansson (1997) är barns kulturella bakgrund betydelsefulla 
utgångspunkter för lärande. Trots att barn vuxit upp med andra barn, har varje barn 
sin egen kulturella bakgrund. Att vi gör och tänker olika innebär ett ömsesidigt 
givande och tagande mellan lärare och barn. Därför innebär varje sammankomst med 
en elevgrupp en flerkulturell situation. Jernströms och Johanssons (1997) 
erfarenheter påvisar att barn genom kunskap om sin egen kulturella bakgrund förstår 
sig själva. För att barnen ska utvinna så mycket som möjligt av sin kulturella 
bakgrund så anser de att arbetet bör starta redan i förskolan. 

2.7 Normer och värderingar 
Det bör poängteras att kulturanalyser, som tidigare nämnts, oftast fokuserar på 
skillnader. För att undvika stereotypa grupperingar är det betydelsefullt att lägga 
märke till mönster och hitta likheter mellan olika människor (Arvastson & Ehn, 
2007). Enligt Arvastson och Ehn (2007) handlar kultur om normer och värderingar. 
Människor söker gemenskap med gemensamma värderingar och normer som bas. 
Dessa värderingar ligger som grund då människor söker gemenskap med 
likstämmiga, men även hur vi åtskiljer oss från andra genom vad vi anser är ont och 
gott. Att kunna reflektera över något som uppfattas som självklart och över 
konsekvenser av en handing är betydelsefullt enligt Dewey (1922/2005). Reflektion 
över handlandet kan innebära att flera tänkbara alternativ uppstår, vilket betyder att 
det finns fler vägar att välja beroende på vilket behov läraren avser.  

Nielsen och Johansson (2011) förespråkar taltid på förskolan/skolan, vilket innebär 
att alla barn får lika mycket tid till förfogande. Där tiden inte ska fördelas utifrån vem 
som ”tar” ordet och inte ska få tas på något annat barns bekostnad. Lärarens 
undervisningstillfällen är ofta temainriktade och barnen är inte delaktiga i innehållet 
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och har ingen eller mycket liten möjlighet att ha åsikter om undervisningen. I detta 
arbetsätt är resultatet i fokus, här kan läraren lätt göra en bedömning på ett 
traditionellt sätt. Kan barnen det läraren har sagt eller inte? Har de nått 
kunskapsmålen? Det är frågor som Nielsen och M Johansson (2011) 
uppmärksammat. Johansson och Johansson (2003) påtalar att det råder en märkbar 
maktskillnad mellan lärare och barn i skolan, som exempel kan nämnas att läraren är 
den som har rätt att fördela ordet och då läraren talar ska barnen lyssna. Att det 
dessutom existerar hierarkier barn emellan är något som Skarre Aasebø och Melhuus 
(2007) belyser, vilket kan innebära att de äldre barnen på förskolan befinner sig på 
en högre hierarkisk nivå än de yngre. Att vara stark är ytterligare en egenskap som 
kan bidra till att barnet har en hög status i barngruppen.  

2.8 Samling 
Inom förskolans verksamhet innebär samlingen att en grupp barn och vuxna sitter i 
en ring och har gemensamma aktiviteter, styrda av en eller flera vuxna. Att sitta i en 
cirkel är betydelsefullt av ett flertal orsaker, en är att alla ska kunna se varandra. Men 
ur ett historiskt och kulturellt perspektiv är cirkeln en symbol för något som aldrig 
börjar eller tar slut, exempelvis som månen eller solen. Att sitta allesammans ihop i 
en rundel är även att mötas på ett jämlikt sätt. Detta var något som exempelvis 
Indianerna gjorde under deras rådslag. Tanken med samlingar är att information ska 
kunna delges till alla och skapa en känsla av gemenskap i gruppen enligt Rubinstein 
Reich (1996).  

Samlingen på förskolan har alltid existerat trots olika pedagogiska strömningar som 
skett över tid om hur en förskolas pedagogik ska vara. Samlingen på förskolan är det 
mest utpräglade tillfället för att påvisa att lärare och barn ingår i ett kollektiv. Här är 
det till största del likt en skolmiljö, barnen ska lära sig att sitta still, lyssna på 
varandra, tala inför grupp samt att ta till sig fakta om olika ämnen som lärarna 
upplyser dem om. De mest förekommande ämnena på samlingen är enligt Rubinstein 
Reich djur, natur, årstider och olika högtider. 

Enligt Rubinstein Reich har samlingarna sin bestämda plats och tid samt pågår i 
cirka 20-30 minuter. Lärarna är de som har det största talutrymmet, de ställer frågor 
till barnen, oftast ledande frågor som kräver korta svar. Detta går stick i stäv med vad 
Lpfö 98 framskriver, att barnen ska träna att tala inför grupp, samtidigt ges de inget 
utrymme. Vilket inte leder till att uppmuntra spontanitet till att vilja samtala under 
samlingen hos barnen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) antyder att samlingen ofta 
utgår från vad läraren anser att barnen bör lära sig. Läraren tar för givet att innehåll 
och utförande är rätt. Blir inte samlingen som läraren föreställt sig, beror det på att 
barnen är besvärliga. Läraren bör därför reflektera över vem de har samlingen för? 
För vem är innehållet intressant? Enligt Åberg och Lenz Taguchi kan samlingen bli 
meningsfull om barnen får möjlighet till att ta ansvar och vara delaktiga av 
samlingens utformning.  

Samlingen startar på många förskolor med ett slags upprop, vilket utförs på olika sätt 
exempelvis ropas barnens namn upp och de ska därefter säga sitt efternamn, 
föräldrars namn eller nämna en favoritfrukt. Upprop som inte utmanar barnen 
tenderar till att bli mekaniska. Därför är det viktigt att läraren har kunskap om 
barnens utvecklingsnivåer och att uppropet har ett varierat innehåll enligt Rubinstein 
Reich (1996). Sång och rörelse är ett vanligt inslag på samlingen, då oftast när lärarna 
upplever att barnen får ”spring i benen”. Sånger som är vanligt förekommande är 
sånger som har ett tillhörande rörelsemönster exempelvis Huvud- axlar- knä och tår 
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eller ramsor som tränar den lingvistiska kunskapen hos barnen. Att använda sig av 
ett varierat arbetssätt då genom att använda sig av rörelse är något Fröbel 
förespråkar, då vi lär både med knopp och med kropp (Rubinstein Reich, 1996). 

Samtalet är en annan stor del av samlingen, samtalet som sker går att dela upp i fyra 
kategorier: 

 Ett återberättande syfte, vad som skett tidigare. 

 Ett upplysande samtal där det berättas vad som kommer att ske. 

 Ett undervisande samtal, om vad som är tillåtet och inte tillåtet. 

 Ett begreppstränade samtal, exempelvis färg och form. 

Samtalen kan inneha olika uppbyggnader såsom styrda samtal, utfrågningen eller det 
samtalet som inte är konstgjort. I det styrda samtalet är det en som leder samtalets 
riktning och innehåll, oftast läraren. Utfrågningen innebär att läraren ställer frågor 
till barnen. Svaren på dessa frågor är givna utifrån lärarens kunskap. Samtalet som 
inte är konstgjort innebär att samtalet sker spontant utan ett syfte med samtalets 
innehåll (Rubinstein Reich, 1996). Enligt Maltén (1992)  är kommunikation ett utbyte 
av budskap, en sändare och en mottagare. Sändaren kodar sitt meddelande med 
utgångspunkt från sig själv och mottagaren avkodar meddelandet utifrån sig, vilket 
innebär att mottagaren tolkar budskapet. Det mottagaren uttrycker utifrån sin 
personlighet, sina känslor, attityder och erfarenheter tolkas av sändaren utifrån 
samma egenskaper. Detta sker via ord, kroppsspråk, betoning, tonläge, mimik och 
gester.  

3 Metod  
Inom samhällsvetenskapen finns två ansatser för problemlösning och att finna ny 
kunskap. Dessa ansatser nämns som kvantitativ respektive kvalitativ ansats. Den 
kvantitativa ansatsen kännetecknas av att forskaren vill göra beräkningar och 
sammanställningar med hjälp av siffror. Datainsamlingen kommer ofta från ett stort 
antal personer. Forskaren fokuserar på att förklara ett problem och letar efter det 
genomsnittliga. Den kvalitativa ansatsen karaktäriseras däremot av att forskaren vill 
uppnå en större förståelse av det som studeras. Urval av personer som ingår i den 
kvalitativa forskningen är i jämförelse med den kvantitativa forskningsansatsen 
tämligen litet. Den kvalitativa undersökningens centrala funktion är att hitta 
sammanhang och fokuserar på en förståelse (Bjrndal, 2005). I vårt arbete har vi 
använt oss av den kvalitativa typen av ansats. Detta för att finna sammanhang och 
ringa in specifika situationer. Den kvalitativa ansatsen är dessutom använd då vi är 
intresserade av att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt pedagogiska arbete.  

3.1 Aktionsforskning som design 
I vårt arbete har vi valt aktionsforskning som tillvägagångssätt. Aktionsforskning 
utmärks av en återkommande process där händelseförloppet gestaltas som en cyklisk 
spiral (se bild nedan). Forskningen utförs i olika faser. Arbetet startas upp med att 
uppmärksamma ett specifikt förändringsområde samt insamling av data. Därefter 
följer en planering av förändringsåtgärden och genomförandet av aktionen (Bjrndal, 
2005). Enligt Denscombe (2009) handlar aktionsforskning om relationen mellan 
reflektionen och handlandet i praktiken.  
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 Bild 1. Aktionsforskningsspiralen, hämtad ur Kemmis och Taggert (1982). 

3.1.1 Fyra karaktäristiska drag hos aktionsforskning 
Användandet av aktionsforskning är att föredra när det finns ett behov av att lösa ett 
praktiskt problem. Forskningen ska vara en del av praktiken och inte ett påklistrat 
tillägg. Det bör påpekas att denna typ av forskning sker av deltagare som besitter 
praktisk erfarenhet och ingår i den vardagliga verksamheten. För att 
aktionsforskningen ska utfalla väl bör deltagarna vara involverade på ett nära sätt i 
arbetet (Denscombe, 2009). 

Praktisk inriktning: Den praktiska inriktningen är central i utvecklingsarbetet av den 
egna verksamheten. Arbetet kan till fördel utföras inom ett begränsat område. 
Bjrndal (2005) och Denscombe (2009) poängterar vikten av aktionsforskning som 
ett verktyg för att förstå och utveckla sin egen praxis på arbetsplatsen. 

Förändring och självutveckling: Genom förändring skapas en förståelse av praktiska 
problem. En förutsättning för förändring innebär att de berörda är intresserade av 
självutveckling och eftersträvar förbättringar i deras tillvägagångssätt. Att använda 
sig av reflektion som teoretiskt kunskap är optimalt (Denscombe, 2009).  

Deltagarna: Ett villkor är att deltagarna i processen är intresserade, aktiva och är 
välvilliga till förändring (Denscombe, 2009).  

Cyklisk process: En cyklisk process innebär att kvalitetssäkra ett förbättringsområde 
inom den egna verksamheten. Processen sker kontinuerligt utifrån en genomförd 
kartläggning. Reflektion, aktion samt observation är återkommande moment i 
utvecklingsarbetet (Denscombe, 2009). 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Bild 2.  

1  
Enkät & 

observationer 
av 

"traditionell" 
samling. 

2 
Kartläggning. 

3 
Utförande av 

aktion. 

4 
Deltagar-

observationer 
och 

dubbellogg. 
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I vår datainsamling har vi använt oss av enkäter, observationer och dubbellogg. Bild 2 
illustrerar tillvägagångssättets ordningsföljd. Vi har använt enkla begrepp vid 
utformningen av vår enkät, informanterna har dessutom haft möjlighet att kontakta 
oss vid eventuella brydsamheter. Vi har även muntligt haft möjlighet att ställa 
kompletterande frågor till informanterna, detta för att försäkra oss att vi uppfattat 
svaren korrekt. Vi har använt oss av öppna frågor i vår enkätundersökning (se bilaga 
1). Att använda oss av enkätfrågor har varit ett sätt för oss att ta reda på 
informanternas pedagogiska grundsyn. Enkäterna har även används som 
komplement till kartläggningsprocessen, då dessa har styrkt vår egen upplevelse 
kring samlingsförfarandet. Enkäten lämnades till elva stycken verksamma lärare på 
två olika förskolor, varav åtta stycken lämnade svar.  

Stukát (2005) framskriver att enkäter är att föredra som insamlingsmetod, då 
informanten inte utsätts för yttre påverkan. Dessutom har informanten 
förhoppningsvis möjlighet att välja tillfälle då de svarar på frågorna. Stukát(2005) 
anser att öppna frågor ger möjlighet åt informanten att skriva ned sina egna åsikter. 
En nackdel kan dock vara att frågor och svar kan misstolkas. Bjørndal (2005) 
påpekar att enkäterna ska vara utformade på ett begripligt sätt.  

Utvecklingsarbetet påbörjas med att observera den traditionella 
samlingsutformningen under en veckas tid samt lämna ut enkäter till berörd 
personal. Enkäterna och observationen av den traditionella samlingen ligger till 
grund för vår kartläggning. Att göra en kartläggning med en tankekarta är ett sätt att 
angripa problemområdet på. Genom att beskriva detaljerna i samlingen blir det mer 
begripligt att förstå när och hur barnen kan få mer inflytande över val av innehåll i 
samlingen.  

I våra observationer har vi koncentrerat oss på lärarnas förhållningssätt gentemot 
barnen. Det finns en viss risk med observationer då vi omedvetet väljer vad som är 
intressant att observera. Vi är medvetna om att våra tolkningar är subjektiva och 
påverkar utfallet av observationerna. Vi har växelvis observerat lärare och barn i olika 
situationer. I vår aktionsforskning har vi fört dokumentation, dels för att 
säkerhetsställa att alla barn är inkluderade i utvecklingsarbetet, dels för att synliggöra 
processen. Lärarna är huvudpersoner i vårt utvecklingsarbete, men att observera 
barnens agerande är nödvändigt för att få en förståelse för lärarnas synsätt i 
förhållande till barnen. 
 

Vi har dessutom följt vår process genom att observera varandra i respektive 
barngrupp. Detta för att iaktta och reflektera över varandras agerande i olika 
situationer. Observationen har varit en så kallad deltagarobservation. En 
deltagarobservation innebär att observatören själv är delaktig i den situation som är 
under observation (Stukát, 2005). Vi har även fört dubbellogg var och en för sig 
under arbetets gång. Dubbelloggen är indelad i två kolumner, i den ena kolumnen 
skrivs observationerna ned och i den andra kolumnen skrivs reflektioner och 
tolkningar av observationerna ned. Vi använde oss av dubbelloggen som ett stöd i 
vårt arbete. I våra dubbelloggar förde vi anteckningar av de händelser som skett 
under dagen samt egna reflektioner.  

Enligt Bjørndal (2005) innebär begreppet observationen att uppmärksamt undersöka 
något. Vad som ska undersökas kan dock vara en problematisk uppgift därför bör 
läraren precisera en utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Stukát (2005) anser att 
observationer är ett fungerande arbetssätt för att få fram vad som faktiskt sker i 
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realiteten. Genom att se, höra och vara lyhörd använder forskaren sig själv som 
måttstock. En deltagarobservation innebär att forskaren själv deltar i situationen som 
ska observeras (Stukát, 2005). En fördel är att forskaren får kunskap om outtalade 
sociala spelregler och den praxis som råder. En nackdel kan vara att forskaren 
påverkar situationen. Repstad(1998) framskriver att en viktig detalj rörande 
observationer är att klarlägga för sig själv var lojaliteten kan ligga, om sådan 
eventuellt finns.  

3.3 Urval 
Vi har valt att utföra detta utvecklingsarbete på två förskolor i mellersta delen av 
Sverige. Detta för att vi sedan tidigare känner till förskolorna, vilket kan underlätta då 
vårt utvecklingsarbete är tidbegränsat. Förskolorna är belägna i samma kommun, 
något som underlättade vid besök hos varandras förskolor. Samtliga barn i de två 
barngrupperna har deltagit i arbetet då vi anser att ett inkluderande synsätt är viktigt. 

3.4 Databearbetning 
Bearbetning av enkäter, observationer och dubbelloggsanteckningar har utförts vid 
olika tillfällen i en lugn miljö för att minska risken av yttre påverkan. Vid granskning 
av insamlad data har vi försökt identifiera olika kategorier. De olika kategorierna har 
kopplats samman för att urskilja sammanhang och mönster. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Begreppet reliabilitet betyder hur trovärdig en forskning är medan validitet har en 
kontrollerande funktion för att säkerhetsställa kvalitén på forskningen (Stukát, 
2005). Enkätsvaren har legat till grund för att bekräfta trovärdigheten i våra 
observationer. De insamlade enkätsvaren hade likartad karaktär som våra egna 
iakttagelser.  Att vi dessutom har observerat varandra i aktion har varit ett annat sätt 
för att kvalitetssäkra vårt utvecklingsarbete.  

3.6 Etiskt ställningstagande 
Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har vi i vårt 
utvecklingsarbete tagit hänsyn till: 

Informationskravet: Detta krav innebär att alla deltagare ska informeras om varför 
och hur forskningen ska utföras. Detta ska ske i god tid innan forskningen påbörjats. 
Vi har informerat lärare, barn och föräldrar både muntligt och via ett missivbrev (se 
bilaga 2).  

Samtyckeskravet: Alla deltagare ska informeras om att deltagandet är frivilligt och 
kan avbrytas under forskningens gång. I vårt missivbrev har vi beaktat att deltagarna 
är minderåriga och behöver vårdnadshavarens medgivande.  

Konfidentialitetskravet: Kravet betyder att igen deltagare ska kunna identifieras. Vi 
har därför inte lämnat ut förskolornas namn eller beskrivit deltagarna utifrån namn 
och kön. Vi har valt att nämna de vuxna som lärare och de minderåriga som barn.  

Nyttjandekravet: Innebär att all information som samlats in under arbetets gång har 
förvarats oåtkomligt för utomstående. Materialet får inte användas i kommersiellt 
bruk. Vi har förvarat vårt material på ett säkert sätt, där ingen annan har haft tillgång 
till materialet. 

4 Genomförande och Resultat  
Vid en samling tillsammans med ordinarie lärare informerar lärarstudenterna på 
respektive förskola att kommande samlingar står till förfogande till endast 
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lärarstudenten och barngruppen. Samlingarna inleds med att lärarstudenten samlar 
ihop barngruppen. Lärarstudenten presenterar därefter vilka barn som håller i 
dagens samling. Vid varje samlingstillfälle har två barn ansvar för samlingen med 
stöd av lärarstudenten. Barnen har 15-20 minuter till förfogande. Detta 
utvecklingsarbete pågår under en fyraveckorsperiod. Barnens aktiviteter har helt och 
fullt utgått från barnens egna önskemål och intressen. Oftast har fördelning av roller 
vara det som dominerat själva tillvägagångssättet av vald lek. Förskola A är 
representerad av Ulrika och Förskola B av Anette.  
 
4.1 Kartläggning av utgångsläge 
Processen omfattar kartläggning och inventering av den traditionella samlingen på 
förskolan. Detta gäller såväl barn som lärare och förskolans inomhusmiljö. Vi 
startade upp med att observera samlingen i sitt ordinarie utförande på de två 
förskolorna. Dessa samlingar var oftast planerade utifrån lärarens perspektiv på hur 
en samling bör vara. Ledarskapsrollen ägdes av läraren som även hade det största 
talutrymmet. Ett visst utrymme gavs åt barnen, men då under särskilda premisser. 
Barnen fick exempelvis välja sång eller ge förslag på lek. Detta skedde ofta spontant 
och oorganiserat, de barn som hördes, syntes samt vågade ta för sig fick genomslag 
för sina åsikter. Vid vissa tillfällen fick några barn gehör för sina förslag, vid andra 
tillfällen uttryckte läraren att tid saknades och att vissa lekar lämpade sig bättre 
utomhus. Exempelvis fick barnen möjlighet att välja lek, bok, sång eller saga. Våra 
observationer angående vem som bestämde vid samlingen samt om alla barn fick lika 
stort talutrymme stämmer överens med utfallet i enkätsvaren. I observationerna 
upplevde vi att samlingstillfällena hade färre rörelseinslag och fler inslag av det 
stillasittande slaget. I enkätsvaren framkom det att läraren till största del beslutar 
över valet av samlingens innehåll.  

Enligt informanterna har det övergripande innehållet dock beslutats i samråd med 
kollegorna i arbetslaget. I enkätsvaren framkom det att alla barn inte fick samma 
talutrymme, trots lärarnas goda intentioner. I enkätsvaren kan vi utläsa att några 
lärare anser att barnens talutrymme kan vara självalt och/eller snedfördelat. En 
anledning kan vara att barnen inte vill tala i större grupper, då dessa barn känner sig 
mer bekväma i mindre samlingar. En annan anledning kan vara att barnen inte kan 
få stopp på sitt pratande, de behöver lära sig lyssna till andra då allas åsikter är lika 
mycket värda. Enkätundersökningen tyder på att lärarna vill ha färre antal barn per 
lärare vid samlingstillfället. Detta för att nå fram samt ge utrymme och synliggöra alla 
barn. En lärare uttrycker dessutom att det med fördel kan vara fler lärare än en vid 
samlingen. Fler lärare menar att samlingen bör ha ett syfte, genom att läraren 
reflekterar över de didaktiska frågorna såsom vad, hur och varför? Att ständigt 
reflektera och diskutera i arbetslaget över samlingens funktion och syfte är dessutom 
en aspekt som lyfts fram.  

4.2 Presentation förskola A 
Förskolan ligger i en mindre kommun belägen i Mellansverige med närhet till såväl 
stad som landsbygd. På förskolan finns det fyra avdelningar med 76 barn 
sammanlagt, på den aktuella avdelningen går det 22 barn i åldrarna tre-sex år. På 
förskolan är det tre förskolelärare anställda på den aktuella avdelningen. 
Lärarstudenten har valt att göra en aktionsforskning utifrån barnens inflytande och 
delaktighet i samlingens struktur. Arbetet har skett under en fyraveckorsperiod, 
under den första veckan observerade lärarstudenten den traditionella samlingen. Det 
lärarstudenten menar med traditionella samlingar är när läraren står i fokus och 
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ansvarar för innehållet av samlingen. I aktionsforskningen är samlingssituationen 
precis motsatt, barnet står i centrum och allt sker utifrån barnets lust, idéer och 
kreativitet. Detta sker under den resterande tidsperioden. Samlingen sker alltid på 
samma plats och tid i ett rektangulärt rum uppdelat med olika rum i rummet, en 
hemvrå och utklädningsavdelning. Centralt i rummet är en cirkelformad matta 
placerad, barnen sitter på golvet runt denna matta vid samlingstillfällena. 

4.2.1 Genomförande 
Inför aktionsforskningen startar lärarstudenten upp med en viss förberedelse då 
genom att samla alla barn och leka en lek som lärarstudenten kallar Likheter i ring, 
leken går ut på att alla ställer sig i en ring. En person startar och försöker hitta någon 
likhet med den person som står bredvid exempelvis: vi har båda ben, hår eller går på 
samma förskola. Lekens syfte är att alla ska få träna på att vara i fokus en liten stund 
och att tala inför grupp. 

 Arbete fortskred med att lärarstudenten samtalade med barnen och förde en dialog 
kring inflytande och delaktighet. Lärarstudenten tog sedan fram en burk där 
lärarstudenten skrivit ned alla barnens namn på lappar och berättar att två 
namnlappar skulle dras per dag. Detta för att inte skapa orättvisa, namnen skulle 
dras slumpvist. De barn vars namn blivit dragna får stå vid rodret och inta lärarens 
plats följande dag. Dessa barn drar i slutet av samlingen nya namnlappar för följande 
barns tur att hålla i samlingen under cirka 15-20 minuter. Tanken med att två barn 
skulle hålla i samlingen var att de skulle kunna ge stöd åt varandra och att få 
möjlighet att samarbeta. Barnen ger instruktioner till de andra barnen (får stöd av 
mig vid önskemål). Att barnen fick dra lappar för följande dag var för att ge dem 
möjlighet att i lugn och ro få fundera vad de vill göra samt att vissa barn behöver få 
tid för att förbereda sig för vad som komma skall. Alla barn på förskolan är 
inkluderade oavsett ålder. 

Vid första tillfället för namndragning ställer barnen frågan: Får vi göra vad vi vill? 
Lekarna som valdes av barnen var allt från mamma, pappa, barn till lekar som 
Spiderman och traditionella grupplekar exempelvis Hunden och benet. Vid vissa 
tillfällen var alla barn deltagande vid andra fanns det endast roller för några få. I 
början av processen var det ljudligt och stökigt vid samlingarna. Under sista veckan 
har samlingens utförande börjat ta form, det är inte nyhetens behag längre. De flesta 
barn lyssnar på de andra barnen och tar eget ansvar över sin egen situation andra har 
svårare att sitta still. Flertalet barn har planerat lekar där alla barn kan vara med eller 
kommer på nya roller till barnen under fördelningen av rollerna. Ett par av barnen 
har planerat en lek där enbart de själva och deras närmaste kompisar har roller och 
bryr sig mindre om att de andra barnen inte kan vara med och leka. Två barn säger 
att det är hög ljudnivå på samlingen, men märker inte att det är de som låter mest. 
Ett barn har hittat på en lek, men vill själv inte vara med och leka leken. Ett annat 
barn har valt en sång i sitt individuella val, men vill inte sjunga med själv utan sitter 
helt tyst. 

Vid ett annat tillfälle, när ett treårigt barn håller i samlingen, vill barnet leka Star 
Wars. När rollerna börjar fördelas ut blir det ett fasligt liv från tre stycken barn i 
sexårsåldern. Det treåriga barnet delar ut roller som hund, katt och häst, de äldre 
barnen motsätter sig detta med bestämdhet. Det finns inga djur i Star Wars säger de, 
de finns bara gubbar. Det yngre barnet påtalar för de äldre barnen att i sin Star Wars 
lek finns det djur. De äldre barnen vägrar vara djur och går iväg till ett annat hörn av 
rummet och leker Star Wars utifrån det som de själva uttrycker är rätt och riktigt. De 
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andra barnen i förskolegruppen är med och leker i treåringens lek och är hundar, 
katter och hästar. Leken fortgår en stund tills barnet säger nu är leken färdig nu vill 
jag att vi ska sjunga Vi går in i en affär. Detta är en sång med specifika rörelser till 
som är välbekanta för alla barnen i förskolegruppen. Barnen sjunger ljudligt och 
skrattar högt. 

4.3 Presentation av förskola B 
Förskolan ligger i en kommun i mellersta delen av Sverige. Förskolan omges till 
största del av villor och radhus. I direkt anslutning till förskolan finns ett 
grönområde. Förskolan har fyra avdelningar, den aktuella avdelningen har 21 barn i 
åldrarna tre-sex år där tre lärare är verksamma. Tre barn omfattas av 15-timmar 
regeln, det innebär att dessa barn endast går på förskolan 15 timmar per vecka. Dessa 
timmar är jämnt fördelade på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Samlingarna 
anordnas alltid på samma plats och sker under veckans alla dagar. I samlingsrummet 
finns en stor rund matta och längs utmed en av väggarna står två stycken byråer, två 
stora lådor och ett par hyllor är uppmonterade på väggarna. På hyllorna finns 
gosedjur, musikinstrument och en bandspelare uppställd. I övrigt är rummet fritt 
från lösa föremål. Förutom samlingar används rummet vid vila och fri lek.  

4.3.1 Genomförande 
Med utgångspunkt i enkätsvaren samt observationerna som tidigare nämnts, beslutar 
lärarstudenten att barnen ska få vara med och bestämma innehållet i samlingen samt 
leda den med stöttning av lärarstudenten. Detta kommer att ske dagligen under en 
treveckorsperiod i helgrupp. För att alla barn ska få möjlighet att agera ledare vid 
samlingen kommer det att vara två barn per samling som ansvarar för denna. Vilka 
barn som blir utvalda sker slumpmässigt genom att namnlappar dras. 
Namnlappsdragningen kommer att ske en dag i förväg så att barnen har möjlighet att 
förbereda sig. Vid varje samlingstillfälle har barnen 15-20 minuter till förfogande. 
Utvecklingsarbetet ska vara en levande process, därför har lärarstudenten valt att 
under arbetets gång prata med barnen om hur de upplever situationen. 
Lärarstudenten har även gett positiv återkoppling efter deras ledartillfällen.  

För att barnen ska få prova på och öva sig i att leda, berättar lärarstudenten en 
påhittad berättelse kring en magisk stav. Lärarstudenten tar sedan fram den magiska 
staven och säger en trollformel. Barnen är genast med på noterna och 
agerar/föreställer det lärarstudenten förtrollar dem till. Barnen står i ring och får 
sedan i turordning prova på att förtrolla varandra. Några barn har svårt att komma 
på något eller vågar inte förtrolla de andra vid det första tillfället och skickar staven 
vidare till nästa barn i ringen. Lärarstudenten påpekar att det inte spelar någon roll 
om barnen förtrollar varandra till något som någon annan redan gjort. Leken med 
den magiska staven pågår i tre varv och innehåller mycket skratt då vi förvandlas till 
allt från toaletter till monster. Då leken avslutas har alla barn vid minst ett tillfälle 
förtrollat resten av gruppen. Barnen introduceras därefter, genom att lärarstudenten i 
positiv anda berättar om utvecklingsarbetet. Lärarstudenten talar om att barnen ska 
få vara med och bestämma innehållet i samlingen samt leda den med hjälp av 
lärarstudenten. Lärarstudenten tar sedan fram en burk. I burken finns 21 stycken 
lappar med barnens namn på. Lärarstudenten låtar två barn få dra varsin lapp. 
Lapparna vecklas ut och på lärarstudentens uppmaning lägger barnen lapparna i 
mitten av samlingsringen. Barnen kan utan lärarstudentens hjälp läsa namnen på 
lapparna. De två barn som ska ansvara för morgondagens samling tjoar och fnittrar, 
några barn suckar och uttrycker att deras namn inte finns med i burken. 
Introduceringssamlingen avslutas därefter.  
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De två barnen vars namnlappar blev dragna vid introduceringssamlingen samtalar 
lärarstudenten med under förmiddagen för att försäkra sig om att de bestämt vad de 
vill göra på samlingen eller om det är något de vill ha hjälp med. Detta moment 
återupprepas inför varje samlingstillfälle. Väl inne i samlingsrummet ber 
lärarstudenten barnen sätta sig ner på sina plaster. De barn som ska leda samlingen 
sätter sig på två små stolar, där läraren i vanliga fall brukar sitta. Barnen berättar 
sedan vad de vill göra på samlingen. Den allra första samlingen vill barnen inleda 
med att lärarstudenten högläser ur en högläsningsbok. Det bör påpekas att detta är 
vad barnen gör vid den ordinarie samlingen. Efter att lärarstudenten läst en stund ur 
boken, frågar lärarstudenten om det är något mer de vill göra på samlingen. Denna 
gång undrar de två barnen om lärarstudenten har med sig den magiska staven då de 
vill förtrolla varandra. Under denna lek får lärarstudenten en känsla av att barnen 
missuppfattat budskapet och att de tror att de måste göra något för lärarstudentens 
skull. Därför poängterar lärarstudenten direkt att de får hitta på ytterligare en sak, 
precis vad de vill. Denna gång väljer de att leka leken Pomperipossa som går ut på att 
ett barn ska bli gömd under en filt och de andra barnen ska sedan gissa vem som 
ligger under filten. Innan samlingen avslutas dras nya namnlappar inför 
morgondagens samling.  

En dag är det ett fyraårigt barns tur att hålla i samlingen. Barnet vill leka Nalle Puh 
och Heffaklumparna. De andra barnen vet inte hur denna lek går till och 
lärarstudenten frågar därför barnet vem som ska vara Nalle Puh? Det fyraåriga 
barnet svarar att en ska vara prinsessa, en drake och barnet själv ska vara riddare. Ett 
barn som är sex år säger att de som vill vara prinsessor får vara det och det som vill 
vara riddare kan vara det. Det fyraåriga barnet accepterar förslaget och leken är 
igång. 

I början av processen blev lärarstudenten oftast tilldelad en roll som ”lekledare” men 
barnen tog större ansvar och fler egna initiativ efter hand. Generellt kan sägas att 
barnens utformning av samlingssituationerna karaktäriserades av rörelselekar såsom 
under hökens vingar kom, vad är klockan herr Tiger? dansstopp etcetera. Under 
utvecklingsarbetets gång har dock dilemman uppstått. Syftet med arbetet var ju att 
barnen själva skulle få bestämma över innehållet men vid ett par tillfällen var det 
barn som utformade lekar som inte inkluderade hela gruppen. De barn som fick vara 
åskådare till dessa lekar uttryckte genast sitt missnöje både verbalt men även fysiskt. 
Lärarstudenten beslutade därför att återigen prata med barnen om att alla som är 
med vid samlingen måste få vara delaktiga i de aktiviteter barnen väljer. Vid flera 
tillfällen hade barnen dessutom svårt att komma överens om vem av de två som 
skulle börja med samlingen, detta löste vi genom att återigen dra namnlapp. Vid 
andra tillfällen har ett av barnen tagit över samlingen och det andra barnet har inte 
fått lika stort utrymme.  

5 Analys  
Det empiriska underlaget som vår studie utgår ifrån, kommer från enkäter med lärare 
och observationer av lärarnas arbete i samlingen samt observationer av varandra i 
aktion. Vår strävan har varit att skapa en kontext och en röd tråd mellan de olika 
delarna av aktionsforskningen. Vi har identifierat samlingens som ett område där 
tradition går före barnens inflytande och delaktighet. Samlingarna har varit 
lärarstyrda och planering och utförandet har skett utifrån lärarens perspektiv. 
Läraren har innehaft makten och slutgiltigt mandat av samlingens genomförande. 
Under samlingarna har barnen och läraren sina bestämda platser i en cirkulär form. 
Enligt Rubinstein Reich (1996) har samlingsringen stor betydelse ur ett historiskt 
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perspektiv. Samlingens funktion är att alla ska kunna se varandra och att vara 
likställda i förhållandet till varandra och skapar en gemenskap. Detta är en tradition 
som fortfarande är aktuell i förskolans samlingar. I samlingarnas utformning är det 
oftast läraren som förmedlar kunskap ur arbetslagets perspektiv. 
 
I våra observationer har de framkommit att läraren hade det största talutrymmet. 
Barnen kunde dock få möjlighet att tala när de blev tilldelade ordet av läraren. 
Utifrån enkätsvaren har det kunnat utläsas att lärarna inte anser att barnen får en 
jämlik fördelning av ordet. Det är lärarna och de pratglada barnen som får det största 
talutrymmet. Med detta menar lärarna att barngruppernas storlek och fördelning av 
ordet kan ha betydelse för om barnet ges möjlighet till att tala inför grupp. Vilket 
stämmer överens med vad Rubinstein Reich (1996) påpekar att meningen med 
samlingen är att barn ska få träna på att tala, men lärarna ger sällan utrymme för 
barnens åsikter. Liknande resonemang har Nielsen och Johansson (2011) som 
påpekar att alla barn har rätt till lika mycket taltid på förskolan. 
 
De lärarledda samlingarna avslutades med att barnen kunde få möjlighet att välja en 
valfri lek eller sång. Vid fler uppkomna förslag från barnen tog läraren det slutgiltiga 
beslutet av aktivitet. I de allra flesta fall var de det barn som hördes mest som fick 
möjlighet att påverka samlingens innehåll. Lärarens beslut hade bristfällig struktur 
vilket kan innebära att samma barn kunde få genomslag för sina åsikter vid 
upprepade tillfällen. Kernell (2002) beskriver läraryrket som komplext. Yrkesrollen 
kan inneha ett flertal olika gestaltningar såsom överhuvud, rådgivare eller lagledare. 
Överhuvudet tar befälet och det råder ingen tvekan om vem som bestämmer, 
rådgivaren ger råd men tar inte ansvar över besluten och lagledaren förordar ett 
samarbete barn och lärare emellan. 

I enkätsvaren framkom att lärarna reflekterade tillsammans i arbetslaget över 
meningen med att ha samling. Samlingens funktion, gruppens storlek och lärarantal 
var åsikter som lyftes fram i enkätsvaren. Svaren i enkäterna är förenliga med vad 
Rubinstein Reich (1996) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser, att samlingen bör 
användas som ett forum för lärande situationer. Detta forum speglar lärarnas tankar 
och åsikter om vad barnen bör lära sig.  

5.1 Analys förskola A och B 
Lärarstudenterna har inledningsvis introducerat utvecklingsarbetet för barngruppen 
genom att leka lekar som bidrar till att det enskilda barnet får chans att vara i fokus. 
Efter lekarna har vi forskare avsatt tid för samtal med barnen om deras möjlighet till 
inflytande och delaktighet i samlingen. I Lpfö 98 ges det direktiv för att barn ska få 
inflytande och vara delaktiga i planering och utförande i verksamheten. Detta är 
något som Torstensson-Ed (2003) även hävdar, hon anser även att barnen behöver få 
praktiskt erfarenhet av i form av olika värderingsövningar. Nordenmark och Rosén 
(2008) anser att en fungerande demokrati kräver inflytande och delaktighet, vilket är 
en rättighet för alla. Om barnen får möjlighet att växa upp som demokratiska 
medborgare genererar detta till att deras ansvar och engagemang stärks. 

I vårt utvecklingsarbete har vi upptäckt att barnen blir mer motiverade när vi tillåter 
dem att inta ledarrollen. Samtliga barn har visat intresse av att vara delaktiga och ta 
ansvar för samlingen. Vi har medvetet förflyttat ledarrollen i samlingen från lärarna 
till barnen. Då barnen har haft sin samlingsdag har de fått bestämma, planera och 
genomföra vald aktivitet. Att våga lita till barns förmågor är enligt Halldén(2003) en 
förutsättning i arbete utifrån barns perspektiv. Johansson och Pramling Samuelsson, 
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(2003) anser att det är viktigt att läraren är medveten om barns olika förkunskaper 
och intressen. Barnen har kommunicerat med varandra såväl verbalt som med 
kroppsspråk när de har förklarat lekreglerna för barngruppen. Kommunikation kan 
uttryckas på olika sätt enligt Maltén (1992) då exempelvis via kroppsspråk, tonläge 
och mimik. Att göra sin röst hörd samt bli lyssnad till innebär en känsla av 
delaktighet (Bjervås, 2003). 

Vårt arbetssätt har bidragit till att barnens egna önskemål av aktivitet på samlingen 
har tillvaratagits. Detta överensstämmer med att lärarens förhållningssätt bör 
kännetecknas av att se barn som kompetenta och ansvarsfulla individer (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2005, Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Ur ett demokratiskt 
perspektiv har barnen dessutom fått chans att utforma samlingen efter eget tycke och 
smak. Demokrati uppdraget innebär att barn ska få möjlighet att uttrycka sina 
uppfattningar och ges utrymme för att kommunicera tillsammans med såväl barn 
som vuxna enligt Johansson och Johansson(2003).  

Som tidigare nämnts så har alla barn i de två barngrupperna inkluderats oavsett 
ålder. Under arbetets gång har vi uppmuntrat barnen till fria val och egna initiativ. 
Detta för att stärka den kulturella kompetensen och se den som en resurs. Med 
kulturell kompetens menar Ylvén och Wilder (2009) att människan ingår i flera olika 
kulturer, förskolan är en utav dem. Lärare bör ha en insikt av vikten av att inneha 
kulturell kompetens i sitt arbete. Arvastson och Ehn (2007) menar att läraren 
behöver verktyg i sitt arbete med att förstå kulturella koder. 

I vårt utvecklingsarbete har vi tagit hänsyn till barnens egen kultur i vald aktivitet. Att 
barn får göra fria val med stöd av lärare, skapas en förståelse över att barn har en 
egen kultur och erfar utifrån den enligt Johansson och Pramling Samuelsson(2003) . 
Att uppmuntra och vara delaktiga i barns olika kulturer bidrar till att barnen får en 
vidare insikt om sig själva Jernström och Johansson (1997). Säljö (2000) menar att 
människan lär i samspel med varandra. Genom delaktighet och medverkan får vi 
kunskap och förståelse för olika kulturella tankar och värderingar.  

På våra partnerskolor använder lärarna reflektion som ett slags verktyg i sitt dagliga 
arbete. De förde diskussioner i arbetslagen om både förhållningssätt och barnsyn, 
detta för att utveckla samlingen vidare. I enkätsvaren framförde flera lärare vikten av 
att samlingen skulle ha ett meningsfullt innehåll där de didaktiska frågorna vad, hur 
och varför besvarades. Enligt Ljungström (2007) bör den pedagogiska verksamheten 
betraktas ur olika perspektiv för att få en förståelse av det som kan verka främmande. 

Systemet med namnlapparna valde vi för att skapa en demokratisk anda i 
samlingsmiljön. Lapparna drogs slumpvis i allas deltagares närvaro, detta för att 
klargöra att turordningen inte var förutbestämd av läraren. Lapparnas funktion 
innebar dessutom för oss forskare att alla barn blev sedda och bekräftade. Att visa på 
att alla människor är lika värda är det centrala i arbete med värdegrunden. Zackari 
och Modigh (2000) menar att hela förskolans verksamhet måste präglas av arbetet 
med värdegrunden. Värdegrunden handlar om demokrati, alla människors lika 
värde, rättigheter och skyldigheter. 

I flertalet lekar som uppkommit i vår aktion har barnen blivit tilldelade olika roller av 
varandra. Barnen har även vid behov förhandlat fram nya roller. Att planeringen av 
leken och dess roller är viktigare än att leka leken. Forskarnas förutfattade meningar 
om rollfördelning och lekinnehåll har tydliggjorts exempelvis då forskaren ställer 
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frågan om rollfördelningen? Barnen gör ingen notis av forskarens fråga utan leker 
vidare. Repstad(1998) menar att då vi ingår i en grupp intar eller tilldelas vi en roll, 
där vi agerar utifrån andra människors förväntningar på oss. Författaren menar även 
att vi agerar med utgångspunkt i oskrivna lagar och regler som är givna på aktuell 
platsen. 

6 Diskussion 
I vår aktionsforskning har vi lagt tyngdpunkten på att barnen ska ges möjlighet att 
vara delaktiga i samlingens utformning och bli uppmärksammade av såväl barn som 
forskare. Vi startade med observationer och enkätfrågor på respektive förskola, detta 
för att få belägg för våra hypoteser kring samlingssituationen. Dessa hypoteser 
grundade sig i våra tidigare erfarenheter. Därefter utförde vi en kartläggning med 
hjälp av en tankekarta för att ringa in det specifika området. När vi kommit 
underfund med att det var samlingens situation vi ville ta itu med, reflekterade och 
diskuterade vi tillsammans. Vi använde oss av de didaktiska frågorna hur, var och 
varför. Vi kom då fram till att utförande, planering och ledarskapet behövde 
förändras.  

Vi fortsatte vår aktion med att undersöka rutinerna i den dagliga samlingen på 
förskolan. Det vi upptäckte var att barnens talutrymme i samlingen vara begränsad 
och att innehållet till största del var styrt av läraren. Samlingarna hade enligt vår 
åsikt för lite inslag av rörelse därför anser vi att samlingen bör ha ett varierat innehåll 
med utrymme för flexibilitet. Detta väckte vår nyfikenhet att vilja utveckla 
samlingens utformning. För att få med barnen på tåget, lekte vi olika lekar, tanken 
med detta var att i praktiken förmedla vår idé. Efter lekarna samtalade vi tillsammans 
med barnen om frågor som rör demokrati, inflytande, delaktighet och ansvar. För att 
barnen skulle få en förståelse gällande innebörden av att vara ledare för en grupp gav 
vi dem möjlighet att prova på att agera ledare. Alla barn som ville fick möjlighet att 
inneha ledarrollen under samlingen. Då barnet hade sin samlingsdag fick de 
förhoppningsvis insikt i ledarskapets betydelse med såväl möjligheter som 
skyldigheter. 

Tanken var att ge barnen eget inflytande över sin samlingsdag men även för att 
barnens egna kulturella tankar och intressen skulle få spira . Detta arbetssätt 
genererade även till att barnen skaffar sig kunskap om att både ge och ta 
instruktioner. Om vi istället gör det som är traditionellt, nämligen att låta alla barn 
vara delaktiga vid samma tillfälle blir det likt ett löpande band. Inget barn blir sett på 
djupet och heller inte delaktig i sin egen vardagssituation. Dessutom får barnen inte 
heller chans att påverka eller utvecklas på ett vidare plan. Detta stämmer överens 
med vad vår samlingsstudie handlar om. Att samtala om inflytande, delaktighet och 
ansvar kan kännas obegripligt för barnen. Vid praktiskt utförande får barnen träna på 
att leda en grupp utifrån egen vald aktivitet. Deras val av aktivitet bidrog till att de 
vågade stå för sin åsikt inför den resterande barngruppen Barnen får en förståelse 
vad demokrati, inflytande och ansvar innebär när de får vara delaktiga i planering 
och utförandet av samlingen med utgångspunkt i deras egna intressen. I den 
traditionella samlingen kom vi fram till att läraren förfogar över makten i samlingen. 
Det var något som vi ville förändra. Därför har vi valt att använda oss av en annan 
metod där slumpen avgör vem som ansvarar över samlingen. Vi anser också att 
systemet med att slumpvis dra namnlappar skapar acceptans och förståelse för 
sociala spelregler. 
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De barnstyrda samlingarna var till en början något kaotiska och röriga enligt vår 
mening. Några barn plagierade lärarnas utförande av tidigare samlingar, andra barn 
ställde frågor som ”får vi göra vad vi vill”? Detta gjorde oss medvetna om att vi 
kanske inte hade uttryckt oss klart och tydligt i våra instruktioner. Med tidens gång 
vågade barnen ta för sig i allt större utsträckning, alla barn ville delta och såg fram 
emot sin tur som ledare. I och med att vi forskare blev varma i kläderna kan även det 
ha haft en inverkan på barnen. Vi upptäckte att förändring tar tid och kraft, det 
behöver ständigt förhandlas fram nya riktlinjer för gruppen. Dock uppstod vissa 
svårigheter under projektet gång. Vid några tillfällen blev inte alla barn inbjudna till 
leken, vid andra tillfällen valde ett par barn att avstå ifrån att vara med i leken. Detta 
medförde att vi forskare uppmärksammade en viss hierarki i barngruppen.  

Avslutningsvis vill vi poängtera att utvecklingsarbete kräver fortlöpande insatser 
inom den praktiska verksamheten. Vi har mött såväl motvind som medvind under 
arbetets gång. De erfarenheter vi tar med oss är att lärares förhållningssätt har stor 
inverkan på barnens delaktighet och inflytande på förskolan. Dessutom har vi haft 
den stora förmånen att vara en del av barnens upprymdhet och glädje. Barnen har 
uttryckt att de tyckt om att leda samlingarna, några har upplevt det som pirrigt och 
varit nervösa, andra förväntansfulla. Överlag har barnen sagt att det varit kul. Då 
namnlapparna dragits har en julaftonkänsla infunnit sig. 

Under arbetets gång har vi upptäckt flera potentiella förslag till vidare utveckling 

såsom: 

 Sätta upp gemensamma regler och ramar för samlingens utformning, är det 
OK att alla barn inte är delaktiga i lekarna, är det OK att avstå från en lek, vem 
inleder samlingen?  
 

 Utnyttja förskolans utomhusmiljö vid samlingen. 
 

 Ta vara på barnens tankar och låta förändringen ske naturligt. 
 

 Dela upp samlingen i mindre barngrupper utifrån intresse.  
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Bilaga 1 

 

Brev till föräldrar 

Hej! 
  
 Jag heter xxx och studerar till lärare vid Mälardalens högskola, jag kommer 
att vara på förskolan v.10-13. Min uppgift är att utföra ett utvecklingsarbete 
gällande barns delaktighet och inflytande. Under arbetet kommer jag att 
använda mig av intervjuer, observationer och dokumentation som 
datainsamlingsmetod. Detta material kommer att behandlas utifrån de fyra 
forskningsetiska principerna, vilket innebär att alla deltagare är anonyma. 
Inget barn kommer heller att medverka i min studie utan barnets och 
vårdnadshavares godkännande.  
 
 
 
Jag ser med glädje fram emot att få utföra detta utvecklingsarbete 
tillsammans med era barn. 
 
 
 
Om ni inte godkänner att ert barn deltar i datainsamlingen vänligen kontakta 
mig på förskolan senast den 8/3. 
 
 



 

 
 

 

Bilaga 2 

 

 

Hej! 

 Skulle ni vilja svara på nedanstående frågor, dessa ligger till grund för min C- 
uppsats. Tack på förhand 

 

Hur tycker du att samlingen fungerar? ___________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Vem bestämmer innehållet av samlingen? __________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Får alla barn lika stort talutrymme under samlingen? _______________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Finns det något du vill förändra i samlingen? ______________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  


