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Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares uppfattning om samlingens betydelse 
avseende barns delaktighet. Studien har utforskat på vilket sätt förskollärare arbetar för att 
främja barns delaktighet i samlingen. Studien är kvalitativ där åtta förskollärare intervjuats för 
att synliggöra deras uppfattningar om barns delaktighet i samlingen. Materialet analyserades 
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ville och försökte få barnen delaktiga i samlingen, dock bidrog den traditionella samlingen 
med hela barngruppen till att detta inte möjliggjordes i större utsträckning. Slutsatsen var att 
förskollärarna önskade att samlingen genomfördes med ett litet antal barn för att ge varje barn 
möjlighet för mer tid till tankar, åsikter och reflektioner. 
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1. Inledning 

Varje dag på de flesta förskolor i Sverige genomförs någon form av samling. Vi har 
själva under våra verksamhetsförlagda utbildningar kunnat bevittna detta och 
funderingar har uppstått om varför och för vem dessa samlingar genomförs. Finns 
det något styrdokument som stärker samlingens syfte och finns det någon riktlinje för 
vad en samling ska innehålla eller hur den ska genomföras? I läroplan, Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) skrivs det ingenting angående samlingens vara 
eller icke vara. Samlingen som arbetsmetod i förskolan finns sålunda inte 
dokumenterad där. Detta överensstämmer med Rubinstein Reich (1996) beskrivning 
om hur samling i förskolan har sina rötter i den pedagogik som Fröbel utvecklade och 
att den i väldigt liten utsträckning nämnts i riktlinjer och centrala mål för förskolan 
under årens lopp. Samlingens värde handlar till syvende och sist om dess betydelse 
för barnen. Samlingen kan ge möjlighet till att barn får utveckla sin förmåga att 
samtala och diskutera i grupp där de får presentera sina viljor och tankar och även 
höra sina kamraters åsikter. Det handlar om en medverkan till att barn får redskap 
för att kunna bli demokratiska individer. 

Vi har enligt våra erfarenheter från flera förskolor sett olika kvalitet på samlingarna. 
Variationerna har varit stora där vissa samlingar verkar vara enbart för att barnen 
ska lära sig sitta still, lyssna och invänta lunchen medan andra samlingar synliggör 
barnen och deras värde i gruppen. Utifrån den stora innehållsmässiga variationen av 
samlingar vi själva sett har frågan kring förskollärares syfte med samlingen väckts.  

Vad är det förskollärare vill att barnen ska få för upplevelser av samlingen? Är det 
skolförberedande kunskaper, sociala normer och regler eller att barnen ska få en 
stund av lustfyllt lärande på frivillig basis? (Rubinstein Reich, 1996). Med denna 
undersökning vi nu genomför hoppas vi kunna sätta igång tankeprocesser hos 
förskollärare angående samlingens innehåll och värde för barnen. Genom intervjuer 
där tankeväckande frågor ställts anser vi att tankeprocessen redan där sätts i rullning 
och med ett sammanställt resultat kommer vi att kunna synliggöra en del av 
förskollärares tankar kring barns delaktighet i samlingen samt ge personal i förskolan 
möjlighet att ta del av detta. Om förskolor ska fortsätta med samlingar som en del i 
verksamheten trots att det inte framkommer i några styrdokument kan det vara av 
stor vikt att förskollärare ifrågasätter, planerar och utför samlingens innehåll och 
dess värde utifrån barnen. 

1.1      Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattning om samlingens 
betydelse avseende barns delaktighet. 

• På vilket sätt anser förskollärare att de bidrar till att göra samlingen 
meningsfull för barnen avseende delaktighet? 

• Vad anser förskollärare bidrar till att de får barn delaktiga och intresserade av 
samlingen? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Andra kapitlet i detta arbete består av litteraturgenomgång där vi beskriver hur vi 
sökt aktuell forskning och relevant litteratur för detta arbete . Vidare beskrivs 
teoretisk bakgrund samt en historisk bakgrund om samlingen i förskolan. Vi tar även 
här upp bakgrund och tidigare forskning inom det aktuella ämnet. I tredje kapitlet, 
metoddelen, beskrivs forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval, forskningsetiska 
aspekter, genomförande, databearbetning och analysmetod, och slutligen 
tillförlitlighet och trovärdighet. I kapitel fyra presenteras resultatet utifrån olika 
kategorier. Det femte kapitlet innehåller vår analys och diskussion kopplat till våra 
forskningsfrågor samt också pedagogisk relevans, metoddiskussion, slutsats och 
förslag till fortsatt forskning.  

1.3 Begreppsdefinition 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) definieras delaktighet som aktiv medverkan samt 
att ha medinflytande eller av att vara till nytta. 

Synonymer till delaktighet är; medinflytande, medverkan, medbestämmande och 
egenmakt (Egidus, 2004). 

Ordet delaktighet antyder enligt Johannesen och Sandvik (2009) att barns 
deltagande även ska påverka på något sätt, delaktighet ska inte stanna vid att barnen 
enbart är närvarande. Författarna menar att det är svårt att framställas som delaktig 
om man inte deltar på ett eller annat sätt. Johannesen och Sandvik förklarar vidare 
att diskussioner om barns delaktighet i förskolan ofta handlar om vem som ska 
bestämma. På samma gång ser de att delaktighetsbegreppet ger en betydelsefull 
särskiljning i förhållande till deltagande, det kan vara viktigt att ha i åtanke då 
debatten i flera förskolor har rört sig om barns potential till medbestämmande. 
Delaktighet går inte ut på att bestämma, det rör sig om något mer. Det innebär att 
vara en del i en gemenskap där man ska inkludera och visa respekt oavsett inställning 
och åsikter samt att kunna påverka sina formuleringar och åsikter. Det handlar heller 
inte om att barn ska eller kan ta ansvar i samma omfattning som de vuxna i 
förskolan. Det övergripande ansvaret finns samt ska finnas hos de vuxna. 

För oss betyder delaktighet att ha en öppen dialog med barnen och övriga vuxna i 
förskolan, att inte bara utgå ifrån vårt eget tyckande och tänkande utan att ha alla 
med i tankeprocessen och besluten. Att vara delaktig som barn i samlingen ser vi som 
mer än ett fysiskt deltagande. Vi anser att delaktighet bland barn betyder att de ska 
ha möjlighet att ge uttryck för sina tankar och åsikter till sina kamrater och främst 
vuxna som lyssnar aktivt. 

2. Litteraturgenomgång 

För att hitta relevant litteratur för detta examensarbete har vi haft 
biblioteksundervisning av artikelsök i olika databaser som ERIC, SWEPub samt 
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Google scholar där vi sökt litteratur, antal träffar inom parentes, sökorden vi använde 
oss av var: samling (208), circle time and preeschool (3), circle time and 
preeschoolteacher and behaviour (741), Samling* and delaktighet (22), circle time 
and preeschoolteacher (1), Kindergarten and circle time (5). Utifrån dessa sökningar 
fann vi två artiklar som fångade vårt intresse och som vi ansåg vara relevanta. Via 
sekundärlitteratur har vi hittat primärlitteratur detta genom databasen DiVA. 
Relevant litteratur har även hittats via Stadsbibliotekets sökfunktion. Dessutom har 
relevant tidigare kurslitteratur använts till detta arbete. 

2.1 Historisk bakgrund om samlingen 

Enligt Rubinstein Reich (1996) finns rötterna till samlingen i Fröbels pedagogik både 
gällande dess form som att sitta i en cirkel och dess innehåll som till exempel 
resonemang om natur, rytmik och årstider. Friedrich Fröbel (1782-1852), född i 
Oberweissbach, Thüringen i Preussen hade provat på många olika yrkesområden 
innan han tog steget att utbilda sig till pedagog. 1837 startade Fröbel en 
uppfostringsskola för små barn och 1840 gav han det namnet Kindergarten. Fröbel 
hade en stark religiös tro och såg ett väl sammanlänkat samband mellan den yttre 
naturen och människors inre där det försiggår två parallella processer. Genom att få 
erfarenheter från det yttre ger vi uttryck för det inre med skapande verksamhet, 
språk, gråt och skratt. Författaren framhåller Fröbels vision om cirkelns betydelse i 
samlingen som ett uttryck för gemenskap, den var en symbol för 
oändlighetsbegreppet. Cirkelns form hade dessutom vid andra aktiviteter såsom till 
exempel rörelselekar även en praktisk innebörd, det var lätt att genomföra aktiviteten 
och hålla barngruppen samlad och intakt. 

Rubinstein Reich (1996) och Ekström (2007) beskriver samlingen som ett vanligt 
dagligt förekommande moment i den svenska förskolan och att dess innehåll och 
upplägg är lika oavsett förskola och geografiskt läge. Vanliga inslag är upprop, datum, 
väder, samtal om vad barnen varit med om, sång/musik/rörelse, sagor/berättelser 
och allmän information. Även kunskapsförmedling i form av olika teman är vanligt 
förekommande och där de vanligaste ämnena ofta relaterar till djur, natur, årstider 
och högtider. Samlingens längd kan variera men vanligast är att den pågår i 20-30 
minuter. Rubinstein Reich visar olika uppfattningar om samlingens syfte hos 
förskollärare, en del av dem ser samlingen som ett av de mest undervisande inslagen i 
förskolan. Andra ser syftet med samlingen som en social träning för barnen där de får 
möjlighet att träna på att tala i grupp och att lyssna på andra. Åter andra ser 
samlingens syfte som en aktivitet under dagen då alla kan vara tillsammans och där 
gruppgemenskapen stärks. 

Davidsson (2000) menar att samlingens form där deltagarna är placerade i en cirkel 
är ett uttryck för gemenskap och enighet och bidrar därmed till att skapa en social 
tillhörighet i en barngrupp i förskolan. Med hjälp av samlingen som aktivitet kan 
gruppen betonas och en vi-känsla skapas. I förskolans tradition framhålls ett behov 
av att alla på avdelningen någon gång under dagen samlas för en gemensam aktivitet. 
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Denna aktivitet går under benämning samling och skiljer sig markant från förskolans 
övriga fria aktiviteter. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) framhåller den vuxnes möte med barnen 
som centralt i den pedagogiska kvaliteten. Detta är närmare bestämt avgörande för 
barnets uppfattning om sig själv som lärande individ. Hur vi uppfattar, ser och 
uppträder mot barn i förskolan har följaktligen stor betydelse hur barn lär och 
utvecklas. Det talas många gånger om ”det kompetenta barnet”, frågan är vad som 
menas med detta. Är varje barn kompetent eller är kompetens någonting som barn 
utvecklar? En kunskapssyn som går ut på att kunskap frambringas tillsammans med 
andra innebär att barnet är en verksam medskapare av den egna kunskapen. Denna 
syn på lärande grundas i att barnet med respekt ses som ett nyfiket och resursrikt 
barn. Uppfattningen att barn innehar egen förmåga och vilja att lära innebär en tilltro 
till dess eget kunnande, vilket kommer till uttryck genom att förskollärare ser vad 
barn kan samt deras möjligheter, inte deras brister. Detta resulterar i ett respektfullt 
bemötande där förskolläraren möter samtliga barn med positiv förväntan på deras 
förmåga.  

Davidsson (2000) framhåller att samlingen som aktivitet skapar trygghet och 
igenkännande för förskolans personal och en gemensam tradition att luta sig emot. 
Genom att under mer eller mindre liknade former genomföra samlingen varje dag 
befästs och upprätthålls tryggheten i de vuxnas yrkesroll och trots att samlingen 
utgör en väldigt liten del av förskolans vardag förefaller den vara viktig för 
personalen. 

2.2 Bakgrund 

I förskolans läroplan, lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) finns inget 
specifikt skrivet om samlingssituationen i förskolan men en stor del handlar om 
relevanta delar för barns delaktighet. Däremot betonas ett temainriktat arbetssätt 
som utgår ifrån barnens motivation, intressen, drivkraft och erfarenhetsvärld, som 
skulle kunna användas i samlingen. Ett av de grundläggande värdena i läroplanen 
handlar om att förskolan vilar på demokratins grund och därför ska verksamheten 
utformas enligt demokratiska värderingar där verksamma inom förskolan ska främja 
respekt för varje människas egenvärde. Barnen i förskolan ska få möjlighet att möta 
vuxna som engagerar sig och samspelar både med det enskilda barnet men också med 
hela barngruppen.  

2.3 Teoretisk bakgrund 

Enligt Säljö (2000) har den sociokulturella traditionen och perspektivet sitt ursprung 
i Lev Semenovich Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk. Under cirka 
tio år arbetade Vygotskij med frågor gällande lärande och utveckling och som ung 
student ägnade han sig åt medicin, juridik, litteratur, konst och estetik. Hans syn på 
lärande och utveckling färgades av dessa olika breda intressen. Säljö beskriver hur 
Vygotskij hade intresse både gällande biologisk utveckling av människor men även ur 
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ett sociokulturellt perspektiv och hur dessa båda dimensioner av människan 
samverkade. Ett av det grundläggande begreppet i den sociokulturella traditionen är 
mediering, begreppet klargör hur människor använder redskap eller verktyg då de 
förstår omvärlden och agerar i den. Vygotskij pekade främst på två olika redskap som 
människan använder sig av, de språkliga och de materiella. Säljö menar att Vygotskij 
ansåg att människor använder sig av kulturella redskap, medierande redskap, när de 
analyserar och förstår sin omvärld genom tanke och kommunikation. Kunskaper och 
färdigheter hos människan är inte endera teoretisk eller praktisk, de är alltid både 
och. Ett viktigt begrepp i Vygotskijs arbeten är enligt Säljö idén om den närmaste 
proximala utvecklingszonen, vilket innebär att när människan väl behärskar en 
färdighet eller ett begrepp, så är hon mycket nära att också behärska något nytt, nya 
erövringar av kunskaper och färdigheter finns inom nära räckhåll. Vygotskij menar 
enligt Säljö att utvecklingszonen är området där barn får stöd av en mer kompetent 
person, antingen en vuxen eller ett annat barn genom lärandet. Barn når således inte 
optimal utveckling genom självständigt arbete utan genom samspel och samverkan 
med andra som tillför något mer. 

2.4 Tidigare forskning 
 

2.4.1 Samlingens syfte  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att förskollärare behöver fundera på 
vilket sätt de ska arbeta med det innehåll som ingår i läroplanens målbeskrivning i 
samlingen eftersom det fordras att barn bemöts på olika sätt på grund av att de är 
olika.  

Doverborg och Pramling (2012) påvisar i sin forskning barns olika sätt att uppfatta 
syftet i de aktiviteter som görs under samlingssituationerna i förskolan. Ett sådant 
exempel är då barnen på en förskola arbetat med temat färg och lekte leken ”ett 
skepp kommer lastat” och skulle benämna olika färger skeppet var lastat med. I 
intervju med barnen efteråt framkom det att vissa barn förstod att leken lektes för att 
de skulle få möjlighet att lära sig de olika färgerna, medan andra barn bara såg leken 
varande enbart för att förskolläraren föreslagit den. Doverborg och Pramling anser 
därmed att förskollärarens roll är att aktivt skapa en samlingssituation som erbjuder 
barnen tankemässiga utmaningar där de kan utvecklas genom aktivt engagemang 
samt att barnen måste tänka och dra egna slutsatser. Förskollärare kan aldrig tala om 
för barn hur de ska tänka, men de kan skapa konkreta problem och uppgifter där 
barnen kan utgå ifrån tidigare erfarenheter och kunskaper och upptäcka nya och mer 
avancerade lösningar. 

Doverborg och Pramling (2012) anser att intervjuer med barn är ett utmärkt 
instrument för förskollärare att bilda sig en uppfattning om vad barnen har förstått 
och uppfattat med aktiviteterna i samlingen. Författarna beskriver bland annat ett 
exempel på temat hänsyn. Under ett samlingstillfälle då temat hänsyn 
introducerades, välte förskolläraren ut en ask med kritor som sedan alla hjälptes åt 
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att plocka upp. Efter att denna aktivitet följts upp av liknande illustrerade aktiviteter i 
samlingen under några dagar inträffade en händelse utanför samlingen relaterad till 
hänsyn då en förskollärare frågar ett barn om det glömt vad det lärt sig om hänsyn. 
Då vänder barnet sig om och tittar på golvet och konstaterar att det inte vält ut något.  

Morsing Berglund (1994) beskriver att förskollärares olika grundsyn som förmedlas 
till barnen till stor del beror på den egna bakgrunden av undervisning som ligger till 
grund för vilka värderingar man har gällande disciplin, lärande och pedagogisk 
riktning. Samlingens innehåll och form skulle enligt Morsing Berglund kunna 
uppfattas som ett sätt för barnen att öva inför skolans organiserade undervisning, 
men även som ett tillfälle att disciplinera och träna barnen i att sitta stilla. 
En annan del som Morsing Berglund (1994) menar att förskollärare anser vara viktig 
är att barnen lär sig hur man bör bete sig mot varandra i gruppen, vara en god 
kamrat, ta hänsyn och lyssna på varandra. Även lära sig förstå att man inte alltid kan 
få som man vill i en grupp med många viljor, det gäller då att barnen får en förståelse 
för hur kompisarna tänker och känner. 

2.4.2 Barns delaktighet 

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2012) 
visar i sin forskning avsaknad av det så kallade metasamtalet i många 
samlingsaktiviteter i förskolan och att fokus läggs mer på genomförandet av 
aktiviteterna. I samlingsaktiviteter där det sjungs, spelas, läses, dansas och leks 
hamnar fokus mer på att det görs och inte på varför det görs. Metasamtalet är ett 
samtal där barnens tankar, funderingar och kommunikation om det som ofta tas för 
givet lyfts. Metasamtalet låter barnen påverka sitt lärande genom att bli delaktiga i 
kommunikationen och interaktionen med förskolläraren. En av förutsättningarna för 
att föra metasamtal är att förskollärare tar barnets perspektiv. Ju större av den 
förmåga förskolläraren har, desto större förutsättningar finns det att förstå barnens 
delaktighet och meningsskapande.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver hur barn kan göras delaktiga i samlingar 
genom att använda förskollärarens dokumentationer av barnens lärprocesser. Genom 
att flytta dokumentationen som ”dekorerar” förskolans väggar och ta den med in i en 
samlingssituation, möjliggörs en delaktighet där barnens olika reflektioner, tankar 
och frågor sätts i fokus. I en sådan samling finns det ingen anledning att be barnen 
vara tysta och sitta stilla då syftet i en sådan samling är att barnen ska samtala och 
diskutera med varandra samt att de ska kunna förflytta sig mellan de olika bilderna 
en dokumentation kan bestå av för att se den ur olika synvinklar. Barnen får 
möjlighet att diskutera och syna varje liten detalj i dokumentationen och blir därmed 
delaktiga både i sin egen och också i de andra barnens lärprocesser. Författarna anser 
därmed att barns delaktighet i samspel mellan varandra, förskolläraren och miljön i 
förskolan är byggstenarna i barns lärande och att grunden för lärandet utgår från 
egna upplevelser och nyfikenhet. Åberg och Lenz Taguchi konstaterar att en förskola 
som bygger på demokrati och delaktighet inte innebär att barnen får göra precis som 



11 
 

de själva vill utan att det handlar om att ge barnen respekt för sina åsikter och 
utrymme till att tänka fritt. Delaktighet i förskolan handlar om att bjuda in barn för 
att de tillsammans med förskollärare ska ta ansvar för vardagen i verksamheten. 

Sandberg och Eriksson (2010) påvisar i sin forskning de vuxnas ansvar att skapa och 
ge barnen förutsättningar till delaktighet i förskolan. Det är förskollärare och övrig 
personal som besitter makten och mandatet att göra barnen delaktiga. Begreppet 
delaktighet handlar enligt Sandberg och Eriksson om att bli sedd och hörd och få 
möjlighet och utrymme till att uttrycka sina tankar, idéer och uppfattningar samt att 
få upplevelsen av att någon är intresserad och lyssnar. Ekström (2009) framhåller att 
barns aktivitet under samlingen varierar. Situationer där endast en vuxen pratar eller 
då endast ett barn i gruppen är delaktigt tillsammans med den vuxne skapar ofta oro i 
resten av gruppen. När fokus åter hamnar på barngruppen har barnen ofta tappat 
intresset då de fått vara stillasittande och koncentrerat sig på vad den vuxne sagt och 
gjort, då är det troligt att barnen är uttråkade och vill göra annat.  
 
Förskollärare ser enligt Morsing Berglund (1994) stor betydelse i vad barn i förskolan 
får för uppgifter, när barn får uppgifter som de klarar av och ger barnen 
tillfredsställelse förstärks deras självkänsla och därmed byggs deras självförtroende 
upp. Barns självförtroende utvecklas enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) då barnen bemöts på ett respektfullt sätt samt får positiva reaktioner från 
omgivningen. Hur barns åsikter och tankar utmanas av vuxna samt på vilket sätt de 
vuxna bemöter och bekräftar barns lärande är något som understödjer hur barn 
utvecklas både i förskolan och senare i livet. En av förskollärares utmaningar i 
förskolan är enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att utgå från barns 
perspektiv, förutsättningar och intressen på samma gång som de ska väcka lusten hos 
barnet och rikta lärandet på ett medvetet sätt mot det innehåll som de önskar att 
barnet ska utveckla sin förståelse kring. För att åstadkomma detta krävs kunskaper 
om barn och dess lärande samt ett tydligt förhållningssätt av förskolläraren. 
 

2.4.3 Barns påverkan av samlingens innehåll 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) anser att förskolans verksamhet självklart 
ska struktureras och organiseras utifrån förskollärares kunnande om strävandemål, 
verksamheten och barnen, men ändå låta barnen få stort utrymme och möjlighet att 
både medverka, påverka och ge uttryck för sina tankar, funderingar och idéer. Med 
denna utgångspunkt kommer barnens spontana intressen som främjar deras lärande 
och utveckling att framträda tydligare. Vardagen, där samlingen ingår, bjuder på 
oanade möjligheter angående lärande och kunskaper om hur förskolläraren ser dem 
och tar möjligheten att låta barnen bli delaktiga i dem. 

Enligt Ekström (2007) har barn en begränsad inverkan på samlingens innehåll, de 
har möjlighet att lämna olika förslag men ändå är det alltid förskolläraren som har 
beslutet i sin hand. När förskollärare inte låter barn vara delaktiga i förskolans vardag 
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för det enligt Arnér och Tellgren (2006) med sig att barnen inte heller blir vana att 
utveckla förslag om hur och vad de skulle kunna påverka i förskolan. 
 
Pramling-Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2013) uttrycker att det finns en risk i att 
förskollärare styr innehållet i samlingen och i och med det begränsar barnens egen 
kompetens och kreativitet. Om barn ska kunna erövra ett lärandeobjekt ställs det 
krav på förskollärare att de ska kunna förena sig med barns lekvärld och utifrån den 
och barnens färdigheter välja de strategier som gör det möjligt för barnen att lära. 

Arnér och Tellgren (2006) förklarar att en av de vuxnas svårigheter i förskolan är att 
närma sig barns perspektiv och förstå det sammanhang barnet ingår i. Förskollärare 
planerar många gånger aktiviteter och genomför dessa utan att barnen har något att 
säga till om, ofta är det en färdig lösning som sällan sammankopplas med barnens 
tidigare erfarenheter. Något som kan inträffa i samlingen är att de vuxna stör barns 
pågående lösning på ett problem för att påbörja ett eget liknande resonemang utifrån 
sitt personliga tänkande. 

En förutsättning för att barn ska få tillfälle att bli delaktiga i sin vardag är enligt 
Johannesen och Sandvik (2009) att förskollärarna förstår och tar det barnen 
uttrycker på allvar. Detta är i synnerhet utmanande med de barn som är under tre år, 
eftersom de har ett annorlunda uttryck än andra barn och vuxna. Klarar vi av att 
tolka deras budskap?  Lyckas vi uppfånga vad de uttrycker? Hör vi tillräckligt bra? 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) hävdar att en skicklig förskollärare inte 
endast utgår från barnens egna intressen. Utmaningen ligger i tillvaratagandet av det 
barnen intresserar sig för samtidigt som förskolläraren ska framkalla engagemang för 
det innehåll som de eftersträvar att barnen ska få en djupare förståelse kring. 

2.4.4 Barns uttrycksmöjligheter i samlingen 

Arnér (2009) har åsikten att barn har mycket att lära förskollärarna och övrig 
personal i förskolan. För att detta ska vara möjligt måste barnen få komma till tals 
och ges möjlighet till delaktighet i den dagliga verksamheten som vid samling där 
barnen kan få prata om det som berör dem och få utrymme att uttrycka sina tankar, 
uppfattningar och idéer. Genom att visa intresse, respektera barns åsikter samt 
lyssna på vad de säger visar vuxna enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 
att barn är människor att räkna med. Det handlar således om att samtala med barn, 
inte till barn. 

Förskollärares metoder att styra samtalet och fördela ordet i samlingen ger barnen 
olika möjligheter till att vara med i konversationen, för att barn ska uppleva dialogen 
som positiv ska de enligt Emilson (2007) bemötas med en öppenhet och ett tillåtande 
förhållningssätt. Arnér och Tellgren (2006) hävdar att samtal mellan den vuxne och 
barnen många gånger tenderar utgå från den vuxnes perspektiv, vilket kan göra det 
svårare att ha öppna samtal samt hålla tillbaka barns önskan att samtala.  
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Morsing Berglund (1994) nämner att förskollärare lägger vikt i att barn ska våga 
prata i grupp. Detta kan barnen få hjälp med exempelvis i samlingen då det går laget 
runt och där alla barn får möjlighet att säga något medan andra lyssnar på vad varje 
barn säger. Barnen får genom detta känna sig betydelsefulla och deras 
självförtroende stärks.  
 
Samlingen är en utmärkt aktivitet där barnens delaktighet kan synliggöras men 
Rubinstein Reich (1996) påstår att förskollärares makt över aktiviteten genomsyrar 
samlingssituationen och att barnen måste vara ihärdiga för att göra sin röst hörd. 
Förskollärare besitter inte bara makten att utnyttja det största talutrymmet i 
samlingen, har tolkningsföreträde eller rätt till att avbryta barnen. Förskolläraren 
besitter även makten att bestämma över samlingens innehåll samt att ställa ledande 
frågor till barnen med ifyllnadston. Ekström (2007) beskriver tillika att den dagliga 
samlingen är kantad av ritualer där barnens talutrymme är tydligt begränsat av den 
vuxne och dess planering inför samlingen. Personalens planering åskådliggör den 
förmedlingspedagogiska synen på lärandet där förskolläraren innehar kunskaperna 
som genom samlingen förmedlas till barnen. För att klara av samlingen hävdar 
Ekström att barnen måste behärska sin önskan att yttra sig eftersom det bara är ett 
barn som får prata i taget och då huvudsakligen om ett aktuellt ämne. Detta bidrar 
ofta till att barnen tappar intresset. När samlingen omfattar lekar eller sånger är det å 
andra sidan tydligt att barnen deltar med stort engagemang.  
 
I samlingen händer det ofta enligt Ekström (2007) att förskolläraren ställer en fråga 
och räknar med ett särskilt givet svar, utan någon utvecklad dialog. Samlingen 
åskådliggör hur innehållet bestäms av vuxna med hjälp av både ritualer och rekvisita 
som berättar om vad som ska hända. Förskolläraren markerar hela tiden att 
samlingen som aktivitet är något hon har makt över samt att barnen tillåts påverka 
innehållet endast om det äger rum inom aktivitetens ramar. Det finns även en 
regulativ diskurs där barnen förväntas rätta sig efter samlingens struktur, att sitta 
ner, lyssna på den som talar, huvudsakligen en vuxen. För barn är det enligt Arnér 
och Tellgren (2006) vanligt att förhållandet till vuxna kännetecknas av att vara den 
underordnade. I och med det minskar möjligheten till jämställda samtal mellan barn 
och vuxna. För att barn ska ha möjlighet att uttrycka sig och samtala om sina 
erfarenheter och upplevelser behöver de vuxna utveckla sin barnsyn till en större 
respekt för barnet, dess initiativ och förmåga till olika lösningar och 
ställningstaganden. 
  
Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att vuxna har möjlighet att välja vad de 
vill lyssna på, hur uttryck tas emot samt hur de tolkar det som uttrycks. Detta innebär 
att den vuxne bedömer och värderar något och utesluter något annat. Bedömningar 
utförs utifrån den vuxnes inställningar och föreställningar, vilka ofta är omedvetna 
och verkar inom en diskurs eller ett sammanhang. Att lyssna är enligt författarna 
komplicerat, exempelvis för att det är svårt att bespara sina egna uppfattningar och 
tankar. 
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2.4.5  Outtalade och uttalade regler i samlingen 

Då förskollärare sätter regler med kontroll och rutiner i förgrunden kan det enligt 
Johannesen och Sandvik (2009) bero på tidspress därför att fasta beslut går snabbt, 
men ger färre möjligheter till barns delaktighet i förskolan. Författarna menar att det 
ligger ett ansvar hos förskollärare att diskutera på vilket sätt de kan arbeta med 
delaktighet så det inte stannar och förblir oreflekterat.  

Arnér (2009) framhåller att barn, precis som de vuxna, söker meningsfulla 
handlingar som förskollärare har möjlighet att inte tillåta eller att tillåta och ju mer 
tillåtande förskollärarna är till barnens handlingar ju mer ökar barnens 
självförtroende och egenvärde. Här handlar det om att förskollärare ifrågasätter för 
givet tagna och invanda perspektiv och öppnar upp för att synliggöra nya och andra 
perspektiv för att öka barns möjligheter till delaktighet. Arnér menar att 
förskollärarna måste ifrågasätta olika normer av regler och icke tillåtande handlingar 
som förekommer under en vanlig dag i förskolan. Det kan vara olika regler som 
förekommit i förskolan under lång tid och som tagits som självklart. Till exempel att 
det måste städas efter att det har lekts klart eller att maten måste ätas upp då den 
tagits på tallriken. Även exempel på icke tillåtande handlingar som att det inte fås 
springa inomhus, inte fås skrika, inte fås slåss och så vidare kan tillsammans med 
barnen diskuteras och genom barnens delaktighet skapa nya regler och normer som 
gäller för aktuell barngrupp. 

Davidsson (2000) anser att samlingen i förskolan påminner mer om något som finns 
i skolans organisation främst då det gäller de äldsta barnen i förskolan verkar 
samlingen syfta till förberedelser inför skolstarten. Davidsson framhåller att 
disciplinerande regler såsom till exempel att sitta still, räcka upp handen och svara på 
frågor skapar ett förberedande band mellan förskolan och skolan. 

2.4.6 Förskollärarens förhållningssätt 

Doverborg och Pramling (2012) påvisar hur snabbt barn genomskådar vilka 
förväntningar förskolläraren har och därmed försöker barnen tillfredsställa dessa. 
Doverborg och Pramling menar därmed på att en nödvändig förutsättning för 
förskolläraren att nå barnen och vara dem behjälpliga i deras lärande och utveckling 
är att ha tillgång till barnens erfarenhetsvärld. Konkret innebär detta att ju större 
förmåga förskolläraren tillägnat sig att ta barnens perspektiv, desto större 
förutsättningar finns för att anpassa aktiviteterna efter barnens erfarenheter. 

Emilsons forskning (2007) visar att förskollärare som har en tillåtande attityd och ett 
lekfullt sätt under samlingssituationen medverkar till att barnen uppfattar sig som 
delaktiga i samlingen. Att skratta och ha roligt tillsammans leder troligtvis till att 
samlingen blir en stund som barnen ser fram emot. Det meningsfulla uppnås enligt 
Arnér och Tellgren (2006) i relationen mellan förskolläraren och barnet, det är inget 
som finns enbart hos den enskilde personen.  
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Johannesen och Sandvik (2009) uttalar att vuxna i förhållande till barn alltid 
befinner sig i en maktposition. Viktiga utgångspunkter för reflektion bland personal i 
förskolan kring hur barn ska få rätten till delaktighet, är enligt författarna hur 
beaktandet på den egna makten i förhållande till barn inverkar på deras möjlighet till 
delaktighet samt att få uttrycka sig och bli hörda. Om barn i förskolan ska få 
möjlighet att vara delaktiga betyder det att vuxna måste ha mod att släppa kontrollen. 
Vuxna måste våga ge utrymme för det barnen uttrycker både kroppsligt och verbalt, 
genom stillhet och lek. Johannesen och Sandvik hävdar att förskollärare måste våga 
sätta sig själva på spel och ta emot vardagen med en öppen inställning, vilket kräver 
vuxna som är trygga och engagerade i sitt arbete.  

Sandberg och Eriksson (2010) framhåller att ett väl fungerande arbetslag är en 
förutsättning som främjar barns delaktighet i förskolan och att personal har god 
självinsikt samt att de har en insikt om att deras egna mål inte står som hinder för 
barnens mål. Detta överensstämmer med Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) 
som framhåller att barns delaktighet i förskolan och deras möjlighet att få en 
förståelse av vad detta innebär, förutsätter ett arbetslag som genom planering och 
genomförande skapar möjligheter till detta. Inledningsvis i detta sammanhang 
handlar det om att förskollärare klargör för sig själva vad barns delaktighet och 
inflytande betyder i förskolan. Delaktighet innebär för förskollärare att kunna fånga 
barns värld och deras intressen och införliva deras erfarenheter och förståelse i 
verksamheten. Detta innebär rent konkret att förskollärare kommer att behöva 
ifrågasätta invanda rutiner och arbetssätt allt utifrån aktuell barngrupp. Genom att 
vara tillåtande som förskollärare och ha en tilltro på barns olika kompetenser och 
förmågor skapas enligt Sandberg och Eriksson (2010) möjligheter till att öka barnens 
delaktighet i förskolan där mönster av arbetssätt byggt på gamla invanda rutiner 
minskar barns möjligheter till delaktighet. Det handlar om att inte sätta upp hinder 
för barns möjligheter till att göra egna val och ställningstaganden som i 
samlingssammanhang kan handla om att barn är med och beslutar och väljer delar av 
samlingens innehåll.  

Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) påtalar vikten av att förskollärare reflekterar 
över sin yrkesroll och sitt pedagogiska arbete för att inte hamna i ett mönster av för 
givet tagna föreställningar om synen på barn, förskollärarrollen och förskolans roll. 
Att våga ifrågasätta devisen om att, så har det alltid gjorts och därmed ska det 
fortsättas göras så kommer onekligen att främja barns lärande och utveckling samt 
verksamheten över lag. Åberg och Lenz Taguchi anser att förskollärare som i en 
ständigt pågående process diskuterar och reflekterar över sitt förhållningssätt i 
samlingen möjliggör ett arbetssätt där demokrati och barns delaktighet främjas.  

3. Metod  

Under metoddelen beskrivs hur material till arbetet samlades in samtidigt som också 
respondenterna, datainsamlingsmetoden och tillvägagångssättet beskrivs. 
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3.1 Forskningsansats  

Ett kvalitativt angreppssätt har tillämpats i denna studie. Detta angreppssätt lämpar 
sig då individers tolkningar och förståelse av sin omvärld ska undersökas som i denna 
studie där fokus ligger på förskollärares tankar om barns delaktighet i samlingen. 
(Bryman, 2011). 

3.2 Datainsamlingsmetod  
 

3.2.1 Intervjuer 

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer som metod som enligt Bryman 
(2011) innebär att samtliga respondenter besvarar samma frågor (bilaga 1) kring ett 
tema med möjlighet att fritt förklara sina svar. Datamaterialet samlades in med hjälp 
av en kvalitativ ansats med möjlighet till följdfrågor. Bryman menar att intervjuer 
som datainsamlingsmetod är av värde då tankar och åsikter hos respondenter 
eftersöks för en djupare förståelse. Fördelen med att samla in data genom inspelning 
är att nyanser uppfångas genom ett riktigt och korrekt överensstämmande sätt. 
Ytterligare fördelar med att spela in data är att många intervjuer går relativt snabbt 
att samla in. En nackdel med många inspelade intervjuer är att datamaterialet tar 
lång tid att sammanställa genom transkription och bearbetning av råmaterialet. 

3.3 Urval 

Respondenterna är verksamma förskollärare, vilket vi hade som enda krav, de är åtta 
till antalet och från två förskolor i Mellansverige. Alla är kvinnor i blandad ålder med 
varierande yrkeserfarenhet, (tabell 1). Valet av förskolor och förskollärare var ett 
bekvämlighetsurval det vill säga att de fanns tillgängliga för oss under detta arbete 
(Bryman, 2011). Vi har valt att intervjua åtta förskollärare på två förskolor. Antalet 
intervjuade förskollärare valdes för att få varierande tankar och åsikter samt 
beaktande av tidsaspekten som detta arbete omfattar. 

Tabell 

Tabell 1. Beskrivning av intervjuade förskollärare. 

Namn Ålder Yrkesverksamma år Avdelning 
Katarina 50 år 26 år 3-5 års 
Anna-Karin 42 år 18 år 1-3 års 
Gullan 47 år 23 år 3-5 års 
Siv  53 år 31 år 1-3 års 
Maja 39 år 1 år 3-5 års 
Anna 44 år 20 år 1-3 års 
Anja 52 år 32 år 3-5 års 
Kia 49 år 22 år 3-5 års 
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En sammanställning av respondenterna med dess fingerade namn där samtliga är 
kvinnor mellan åldrarna 38-50 år. Samtliga är utbildade förskollärare och har arbetat 
mellan 1-31 år i förskolan. Tre förskollärare är verksamma på 1-3 års avdelning och 
fem förskollärare är versamma på 3-5 års avdelning. 

3.4  Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter fyra principer som gäller för svensk forskning 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
som vi i vår undersökning beaktade och tog hänsyn till. Genom att informera 
respondenterna om studiens syfte via ett missivbrev (bilaga 2) har vi beaktat 
informationskravet. Samtyckeskravet beaktades genom att alla förskollärare som 
intervjuades blev skriftligt informerade av oss genom missivbrev om att det fanns 
möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet beaktades 
genom att förskollärarnas personuppgifter och namn inte visas eller härleds till 
identifikation. Vi har beaktat nyttjandekravet genom att informationen vi samlat in 
från varje enskild respondent endast har används för denna studie.  

3.5 Genomförande 

I ett tidigt skeende av detta arbete togs telefonkontakt med förskolechefer och 
därefter skickades ett missivbrev (bilaga 2) ut med information om studiens syfte, 
etiska principer samt intervjuns tillvägagångssätt till de aktuella förskollärarna om 
samtycke till intervjuerna. Därefter togs telefonkontakt med förskollärarna där tid för 
intervjuerna avhandlades. Datainsamlingen på de två förskolorna skedde vid flera 
separata tillfällen under en veckas tid och spelades in på mobiltelefon och diktafon. 
Intervjuerna genomfördes i personalrummet eller på avdelningen samtidigt som 
övrig personal och barn var ute på gården. Intervjuerna varade i cirka 30-40 minuter 
och spelades in med mobiltelefon och diktafon, intervjun innehöll 15 stycken frågor 
(bilaga 1).   

 

3.6 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna transkriberades för att slutligen jämföras och sammanställas till vårt 
resultat. Till en början satt vi på varsitt håll och transkriberade fyra intervjuer var, allt 
för att tjäna tid och öka effektiviteten. Transkriberingen överfördes till skriftvänliga 
dokument där vi fortfarande var för sig strök under relevanta ord och meningar för 
detta arbete. Därefter sammanställdes ett gemensamt resultat från intervjusvaren 
kopplat till våra forskningsfrågor. Utifrån det resultat vi fått fram har vi utgått ifrån 
en innehållsanalys som av Bryman (2011) beskrivs som en metod där texten i 
materialet analyseras för att kvantifiera innehållet ifrån förutbestämda teman. Då vi 
eftersträvar att kategorisera undersökningsmaterialet passar denna metod studiens 
syfte. Slutligen jämfördes resultatet med den forskningsbakgrund som vi studerat, 
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funnit likheter och olikheter som vävts ihop med våra egna reflektioner och tankar till 
en analys och diskussionsdel. 

3.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Intervjuerna spelades in för att öka noggrannheten. Intervjuerna utfördes i en 
avslappnad miljö där förtroendet mellan respondenterna och oss som intervjuade var 
trygg, vilket indikerar på tillförlitligheten i svaren. Förtroendet invaggade i att vi 
vågade ifrågasätta och ställa följdfrågor vilket vi påstår har positiv inverkan på vårt 
resultat. Då vi har intervjuat var för sig på olika håll går det inte att fastställa 
huruvida frågor och innehåll har behandlats likvärdigt trots att vi utgått från samma 
frågeställningar. 

4. Resultat 

Detta avsnitt presenterar en sammanställning av respondenternas tankar och åsikter 
kring sitt arbete gällande barns delaktighet i samlingssituationen. Vi har valt att dela 
upp dessa i sex olika kategorier som alla handlar om samlingen: syftet, barns 
delaktighet, barns önskemål, barns talutrymme, rutiner och kontroll samt sitt 
förhållningssätt. 

4.1 Förskollärares syn på 
 

4.1.1 Syftet med samlingen 

I intervjuerna framkommer det att förskollärarnas syfte med samlingen kan se olika 
ut och att syftet varierar beroende på om det är en samling för de yngsta barnen eller 
en samling för de äldsta barnen. Det huvudsakliga syftet med samling utifrån 
förskollärarnas svar på avdelningen 3-5 år var att barnen ska samlas för en lugn 
stund och där alla barn ska få talutrymme, möjlighet att berätta. Syftet är också att ha 
roligt, gruppgemenskap, öka barnens utveckling och lärande, självständighet, 
självkänsla samt att lära sig samarbeta. Förskollärarna vill få barnen delaktiga och 
vara med i samlingen dels som gruppgemenskap samt i olika ämnen som till exempel 
förskolans likabehandlingsplan eller barnens syn på lokalerna. En av respondenterna 
nämner vikten av att förena samlingen med förskolans läroplan, Lpfö 98/10, precis 
som med allt annat i förskolan ska göra. Hon lyfte även vikten av att reflektera kring 
samlingens innehåll och syfte.  

Med de yngre barnen beskriver förskollärarna att syftet mer är av karaktären social 
samvaro där fokus ligger på att ha en stund tillsammans för att skapa en 
samhörighet, gruppgemenskap 0ch uppmärksamma varje barn men även att språket 
är i fokus många gånger. En av förskollärarna säger: 

Att barnen får vara tillsammans med varandra en stund och framförallt att vi ska ha kul. Att ha 
en stund tillsammans där alla får lära känna varandra och där vi övar mycket på social samvaro. 
Att det ska vara en stund som genomsyras av samhörighet men även att språket har en central 
roll. Alla ska få möjlighet att känna sig sedda och få känna gemenskap. (Anna-Karin) 
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Förskollärarna ger en sammanfattande bild av samlingarnas olika innehåll där de 
berättar att de sjunger tillsammans med barnen varje dag. Även en återkommande 
rutin är vilka barn som är närvarande eller icke närvarande. Andra ofta 
förekommande aktiviteter i samlingen som förskollärarna redogör för är sagor som 
berättas både genom bokläsning men också i framställande som bords- eller 
flanosagor. Vidare framställer förskollärarna att samtal med barnen är vanligt 
förekommande. Syftet med samtliga samlingar vid intervjutillfället är att träna inför 
lucia. 

På förmiddagen berättar förskollärarna, är syftet att få gruppen att samlas inför en 
aktivitet, att förskollärare ska berätta om kommande projekt då barnen är med och 
diskuterar och planerar om hur de kan arbeta med projektet, det beror på om de har 
något specifikt tema. Vidare berättar förskollärarna att vid samlingen före lunch är 
syftet att samla barnen efter en aktivitet innan det ska bli lunch, här tar de upp om 
det är något särkilt de behöver diskutera med barnen såsom innemiljön, utemiljön 
eller likabehandling. Innan lunch är syftet att samla barnen för sagostund för att det 
är viktigt för barnen att lyssna och återberätta. 

På de äldsta barnens avdelningar beskriver förskollärarna att det finns ett syfte med 
samlingen som handlar om att lyssna på varandra för ”lyssna måste du lära dig innan 
du börjar skolan, du måste kunna koncentrera dig, vi lägger en grund för 
förskoleklass och skola”. Samtidigt beskriver förskollärarna att syftet med samlingen 
även har karaktären av en lärsituation där samlingen blir en del av ett tema som alla 
på avdelningen just för stunden arbetar med och att den ofta sker i en andra former 
och konstellationer än den traditionella samlingen. Förskollärarna beskriver att 
samlingen kan ske i mindre grupper både inomhus och utomhus inom ramen för 
olika teman under både längre och kortare perioder. En av förskollärarna uttrycker 
det så här: 

Vi kan jobba i kortare teman eller i långa teman, om vi till exempel har jobbat med ljus, då kan 
vi ha lite skuggspel eller någonting sånt, för då blir det ju en röd tråd i verksamheten. Jag tycker 
inte samlingen ska ses som en enskild händelse under en dag. Den ska vara en del av en röd tråd 
annars tycker jag att man kan man hoppa över den. (Katarina) 

4.1.2 Barns delaktighet i samlingen 

Samtliga intervjuade förskollärare framställer en liktydlig bild om hur de ser på 
barnens delaktighet. Alla är överens om vikten av att lyssna på barnens röst oavsett 
om den är verbal eller ickeverbal. De beskriver även att samlingen ska vara rolig och 
barnen ska själva vilja vara med. Ett varierande innehåll i samlingarna skapar 
möjligheter att få barnen delaktiga genom att ge dem flera olika varianter där de kan 
vara med och påverka och bestämma delar av samlingens innehåll. En av 
förskollärarna säger: 

Alla barn lär sig ju på olika sätt, några lyssnar, några behöver se saker och andra behöver det 
här taktila, att känna. (Katarina) 
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Eftersom barnen har olika åldrar och förmågor menar förskollärarna att de behöver 
tänka på hur de ska förmedla sig och samtala så att alla barn ska förstå, även hur de 
placerar sig i gruppen har betydelse för barnens specifika behov. Vissa barn har 
svårigheter med att sitta still under samlingen. Det är lätt att fokus hamnar enbart på 
dessa barn, då måste tankar och handling också vara på resten av gruppen. 
Arbetslaget måste diskutera hur de agerar i dessa lägen så de är konsekventa för att 
inte barnen ska bli splittrade.  

Samtliga förskollärare berättar vidare om dilemmat att i viss mån dämpa de barn 
som är framåt, aktiva och vars röst alltid hörs för att även locka och lyfta fram de 
tysta och lite försiktigare barnen. Förskollärarna beskriver hur balansakten, speciellt 
vid stora samlingar inte är särskilt lätt att genomföra då förskollärarna upplever en 
känsla av att barnens delaktighet inte ges så stor möjlighet. Förskollärarna beskriver 
en känsla av otillräcklighet, av att aldrig räcka till så som de önskar göra. För att det 
inte ska bli orättvist därför att allas barns önskan inte hinns med under en samling 
beskriver förskollärarna hur de många gånger måste ta beslutet att inte fråga eller att 
inte ge något av barnen möjlighet att påverka samlingens innehåll. I de stora 
samlingarna med hela barngruppen berättar förskollärarna att dialogen mellan vuxna 
och barn tenderar att bli mer av karaktären där frågor ställs av de vuxna och barnen 
svarar. I samlingar med en mindre grupp barn upplever förskollärarna att barnens 
delaktighet och påverkan fungerar bättre och blir mer självklar i och med att det är 
lättare att ha en öppen dialog med varje enskilt barn. Här kommer inte förskolläraren 
med färdiga svar utan är medforskare utifrån barnens tankar och önskemål som 
främjar ett lärande barnen emellan och att alla tillsammans både barn/barn och 
barn/förskollärare strävar mot ett gemensamt mål. En av förskollärarna beskriver 
delaktighet så här: 

Delaktighet är väl det här att det inte är jag som pedagog som sitter och berättar. Exempelvis att 
jag vet att pappersflygplan inte kommer att flyga i regn, papperet kommer ju att gå sönder. Vi 
funderar istället tillsammans på hur det går till, barnen kan ta reda på det. Delaktighet är att 
man måste vara beredd att byta spår, det blir inte alltid det man tänkt. Man har en tanke om hur 
det ska bli men det blir inte alltid så utan det blir, det kan bli något annat. Även om man 
försöker hålla en röd tråd så kan det bli något helt annat det utmynnar i, det tycker jag är 
delaktighet. (Gullan) 

Genom att förskollärare behandlar något som rör hela barngruppen, som till exempel 
konflikter mellan barn menar de att alla barn blir delaktiga i resonemanget men 
också i lösningen då barnen gärna kommer med förslag på sådant som kan lösa en 
tvist, eller hur kompisen kunnat göra annorlunda.  

Vad det gäller gemenskap och grupptillhörighet anser förskollärarna att samlingen 
fyller en stor funktion. Även samarbetsövningar är bra för att barn ska känna 
gemenskap då får de hjälpa varandra om någon inte kan. Förskollärarna på 
avdelningarna 3-5 år berättar att de arbetar tillsammans med barnen för att främja 
detta med bland annat massage, kompisord och samarbetsövningar. 
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Förskollärarna framställer samlingen som ett tillfälle under dagen då det ges 
möjlighet att fånga upp varandra och se varandra. Barnen har roligt tillsammans och 
skapar samhörighet och gemenskap. Vidare beskriver förskollärarna hur man pratar 
med barnen i vi termer för att skapa gruppkänsla. Två av förskollärarna berättar att 
barnen själva kan börja en sångsamling utan att någon vuxen är närvarande, vid 
dessa tillfällen lyser gruppkänslan extra stark hos barnen. Då någon vuxen går in till 
barnen upplever förskollärarna att stämningen bland barnen förändras. 

4.1.3 Barns önskemål i samlingen 

När samlingens innehåll är planerat i förväg eller när tiden inte räcker till anser 
förskollärarna att barns önskemål inte får genomkraft. Om barn kommer med 
önskemål när det inte är något särskilt planerat för samlingen anser förskollärarna 
att det är bra, då får barnen tillfälle att bli lyssnad på och får berätta något eller göra 
något de önskar.  

Sen är det vissa gånger som jag tycker att nu har jag tänkt ut någonting och då blir det så, vi kan 
prata om det där barnen ville prata om när vi sitter och äter kanske. Så man få liksom känna sig 
för. (Katarina) 

Förskollärarna anser att de är bra på att tillvarata barnens önskemål eftersom de 
utgår från barngruppen och deras intressen. Det kan bland annat handla om en 
besvärlig dag, då måste förskollärarna tänka om och göra på ett annat sätt, vissa 
dagar är barnen mer intresserade av exempelvis en rörelsesång. 

De yngsta barnens önskemål beskrivs av förskollärarna mestadels bestå av sång, 
bords- eller flanosaga eller dans. När samlingens upplägg utgår från barnens 
önskemål berättar förskollärarna att de ser barnens engagemang och glädje. Därför 
försöker de försöker fånga upp barnens önskemål och intressen och införliva dem i 
samlingen. Förskollärarna framhåller att de är på förskolan för barnens skull och 
menar att innehållet i en samling ofta kan bli annorlunda mot vad de tänkt, detta för 
att de fångar upp barnens intressen. 

Enligt förskollärarna är det svårare att bemöta alla de äldre barnens olika önskemål i 
en samling med hela barngruppen, på grund av antalet barn och barnens olika 
intressen men oftast kan barnen enas i ett gemensamt förslag på en aktivitet som 
genomförs. Förskollärarna framställer hur barnens olika önskemål är mycket lättare 
att bemöta i samlingar i mindre grupper då de har mer spontana samlingar där 
förskollärarnas improvisation och lyhördhet bemöter barnens olika tankar, frågor, 
funderingar och önskemål. Över lag gäller det att ha ett öppet sinne och att vara 
flexibel men förskollärarna säger att bemötandet av barnens önskemål är något de 
kan bli bättre på. Så här formulerade sig Katarina: 

Jag måste nog nästan tänka att de flesta gångerna så är det ofta vi vuxna som håller i det på 
något sätt och det kan vi faktiskt jobba mycket mera med, att barnen får vara mera delaktiga. 
Det är ett förbättringsområde kan jag säga, helt klart. 
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4.1.4 Barns talutrymme i samlingen 

Förskollärarna beskriver en gemensam syn på barns talutrymme i samlingen och alla 
är överens om att en samling med hela barngruppen inte främjar barns talutrymme. 
Alla förespråkar samlingar i mindre grupper för att öppna upp för barns talutrymme, 
samtidigt som alla förskollärarna medger att den formen av samling inte äger rum i 
den utsträckning de skulle önska att den gjorde.  

På avdelningarna 1-3 år beskriver förskollärarna att barnens talutrymme blir ojämnt 
fördelat i och med att många av barnen saknar det verbala språket, barn som 
använder språket får eller tar ett större utrymme. Förskollärarna berättar att det då 
är av stor vikt att de uppmärksammar barnen som inte ännu har ett talspråk genom 
att ställa mer ledande frågor till dem som de på något sätt kan besvara. Anna-Karin 
beskriver det så här: 

Det är ju kanske därför som vissa av de här hörs mer, alltså just för att de har talet om 
man säger mot de här mindre som liksom inte säger så mycket. Då försöker man ändå, för 
som sagt var med ledande frågor så kan man ju ändå liksom, eller att man bara frågar, att 
vad vill du sjunga idag? Och så får man bä bä liksom. De gör sig väldigt bra förstådda ändå 
med hjälp av sitt kroppsspråk och så. 

Det är viktigt att barnen lyssnar på varandra och att de verkligen får den tiden säger 
förskollärarna, barnen får bli lyssnade på och får berätta något som de verkligen 
brinner för. Vid diskussioner i samlingen får barnen räcka upp handen, inte skrika 
rätt ut för alla måste få rätten att tala utan att avbrytas enligt förskollärarna som 
menar att barnen är bättre på att prata än att lyssna.  

Förskollärarna uttrycker att de måste försöka få med alla barn, vara medvetna om 
vilka barn som pratat mycket och vilka som inte sagt något så att de tysta barnen inte 
hamnar i skymundan, att de inte glöms bort. En förskollärare beskriver hur hon gör 
för att låta alla barn komma till tals sa: ”Jag får hjälpa till, tiden kan vara slitig, jag 
önskar att man kunde sitta längre och diskutera”. Förskollärarna anser att det är 
viktigt att vara vaksam, uppmuntra och fråga de tystlåtna barnen om de har något att 
säga. Det finns barn som aldrig räcker upp handen, då riktas frågan istället till 
barnet, inga barn pressas att prata menar förskollärarna på men kan stöttas ”vi gör 
det tillsammans, här kom så hjälper jag dig” för att barnen ska våga säga sitt. Det 
handlar om att prata inför grupp, vilket inte alltid är så lätt. De tystlåtna barnen är 
viktigare att fånga upp än de som alltid räcker upp handen, de pratiga barnen 
behöver dämpa sig för att släppa in andra barn som enligt förskollärarna måste 
utmanas i större utsträckning.  

Förskollärarna berättar vidare att det är viktigt att känna barnen, att ha en personlig 
relation till dem för att veta vilka som behöver stöd för att få ett större talutrymme. 
Barns talutrymme handlar enligt förskollärarna inte bara om att tala för talandets 
skull som att besvara olika frågor, utan att det handlar om att skapa en 
tankeverksamhet där barnen själva är en del i sökandet efter kunskaper och 
medvetenhet. Vidare berättar förskollärarna att kunskap och kännedom om varje 
barn också har gjort dem medvetna om att barn, som uppför sig okoncentrerat eller 
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ligger på golvet också lyssnar och är djupt koncentrerade av vad som händer och sker 
i samlingen precis som de barn som sitter stilla gör. 

Barnen tycker det är roligt att diskutera enligt förskollärarna, även om vissa barn 
förblir tysta trots en mindre grupp. Vid en direkt fråga riktad till dessa barn vet 
barnet inte riktigt hur det ska svara, förskollärarna menar på att barnen eventuellt 
tror att det finns förväntningar på ett korrekt svar. Det handlar inte alltid om att barn 
inte vågar, kanske tror barnen att deras röst inte är så viktig.  

4.1.5 Barns medverkan i samlingen 

Förskollärarna svarar att de aldrig skulle tvinga ett barn att medverka eller att prata 
mot sin vilja i samlingen, men då barnen väljer att medverka i samlingen finns en 
tanke om att barn och vuxna bör respektera varandra och att lära sig lyssna på 
varandra.  

Förskollärarna på 1-3 års avdelningar berättar att vid stort sett alla samlingstillfällena 
finns det oftast minst två vuxna personer och att den som leder samlingen fokuserar 
på samlingens innehåll och den andra är med och stödjer barngruppen. Det 
framkommer av förskollärarna att de har lite olika strategier som de använder sig av 
för att fånga upp de barn vars intresse för samlingen falnat. Till exempel berättar de 
att samlingen kan fortskrida genom att oroliga barn får sitta i en vuxens knä. 
Förskollärarna berättar att barnen kan lämna samlingen en kort stund för att sedan 
återkomma till den och även tillåta att barnen ligger ner på samlingsmattan. 
Förskollärarna beskriver också att det finns en personal som förbereder inför lunchen 
samtidigt som samlingen hålls och ytterligare en strategi är att de barn som 
eventuellt inte vill medverka i samlingen får gå till den personalen för att hjälpa till 
med exempelvis dukningen eller göra något annat i rummet. Om flera av barnen på 
den ena avdelningen 1-3 år inte orkar med samlingen avbryts den för fri lek. 

En av förskollärarna på avdelning 3-5 år förklarar att många gånger beror ett barns 
ointresse av samlingen på barnets dagsform och självklart också på samlingens 
innehåll. Är det ett ämne som inte intresserar vissa barn ökar risken för att de barnen 
väljer att avbryta sin medverkan i samlingen och i de stora samlingarna med hela 
barngruppen ökar risken för att ett eller flera barn inte låter sig fångas av samlingens 
innehåll. Gullan uttrycker det så här: 

Är man en liten grupp och de inte vill medverka, ja då får man försöka bara att de får lyssna. 
Är det helt ointressant, för det kan ju vara det kanske, jag har inte ens varit med om det 
faktiskt, men om det är helt ointressant och man ser att ett barn som fungerar, om man säger 
allmänt, så får man ju försöka komma på lite olika frågor eller tankar runt det hela som väcker 
barnets intresse. Men i en stor grupp så kanske alla inte alltid kan vara helt intresserad av det 
man gör. 

Fler än hälften av förskollärarna på 3-5 års avdelningar uttryckte att barn som stör 
får välja på att vara tysta eller lämna samlingen, de barn som väljer att lämna 
samlingen tycker oftast att det är tråkigt att inte vara med så de kommer oftast 
tillbaka. Barnen kan också få en direkt tillsägelse att lämna samlingen om de sagt 
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något otrevligt eller slagits. Det händer även att barn förs ut från samlingsrummet 
utan någon diskussion, förskolläraren följer även själv med ut när barnet är för 
oroligt för att medverka. Enligt förskollärarna är det viktigt att personalgruppen 
diskuterar hur de hanterar barn som i samlingen tappar koncentrationen och menar 
att de som förskollärare måste vara konsekventa. Dessa förskollärare uttalade en 
önskan om att alla barn är med under samlingen samt att de ska sitta still och lyssna 
och inte störa de andra.  

4.1.6 Engagemang i samlingen 

Förskollärarna menar att varje samlingstillfälle har blivit planerat men att 
situationen ofta kräver spontanitet, improvisation, lyhördhet, flexibilitet och att vara 
närvarande utifrån dagsformen i barngruppen. Gullan som är en av förskollärarna på 
de äldsta barnens avdelning beskriver det så här: 

Ibland kan jag tänka så här att man skulle kunna vara skådespelare för man får verkligen 
bjuda på sig själv och improvisera. Improvisera kan jag säga, improvisera och vara otroligt 
närvarande, du kan inte vara ickenärvarande. 

Förskollärarna poängterar att de använder sig av olika röster och röstlägen för att 
försöka göra något spännande och menar att det är både ett effektivt och enkelt sätt 
att fånga barnen med i samlingen.  De säger också att de dämpar belysningen eller 
kanske tänder ett ljus för att fånga barnen. På samlingarna med de yngre barnen 1-3 
år används ofta rekvisita som till exempel en spännande påse eller låda fylld med 
hemliga saker, vidare berättar förskollärarna att de använder mimik och röst för att 
fånga barnens intresse. Flera av förskollärarna uttrycker vikten av att de själva 
upplever att samlingen är rolig och att det blir en meningsfull samling om de själva 
tycker att de har roligt och att detta även påverkar barnen. De beskriver hur 
värdefullt det är att ha självinsikten om att det vid något tillfälle inte skulle kännas 
meningsfullt att vid det tillfället leda samlingen utan istället låta en kollega ta sig an 
uppgiften. Katarina uttrycker detta så här: 

Det ska vara roligt att ha samling och då tror jag att det är lättare att fånga barnen också. Då ser 
inte jag det här negativa som kan bli ibland. Känner jag att jag inte är på topp och inte vill och 
kan den dagen då kanske jag kan lämna till mina kollegor i stället som kanske har någon annan 
idé just den dagen. Man är inte i toppform varje dag, typ. 

Är tankarna någon annanstans återger förskollärarna att de inte bör ha samlingen, då 
är det bättre att den som känner mer engagemang håller i den. En förskollärare 
uttryckte att hon kan krypa runt, lägga sig ner och berätta påhittade sagor, hon 
uttalade också att det är så hon vill vara och har alltid varit sådan. Hon menar att 
förskollärare måste ha en självsäkerhet och tro på sin egen kunskap. Maja förklarar 
hur hon ser på engagemang: 

Man försöker göra det spännande, att kanske ändra röstläget om man hade en figur med sig. 
Såna grejer tycker barnen om, när man liksom gör teater, då märker man att de blir uppfångade.  
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Slutligen betonar samtliga förskollärare att deras eget engagemang gentemot barnen i 
samlingen handlar om att visa barnen att det är omtyckta och att förskollärarna är 
intresserade av dem och att få varje enskilt barn att känna sig speciell och värdefull. 

5. Analys och Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattning om samlingens 
betydelse avseende barns delaktighet samt att få svar på de två forskningsfrågorna: 
På vilket sätt bidrar förskollärare till att göra samlingen meningsfull för barnen 
avseende delaktighet? Vad anser förskollärare bidrar till att de får barn delaktiga och 
intresserade av samlingen? 

5.1 På vilket sätt anser förskollärare att de bidrar till att göra 
samlingen meningsfull för barnen avseende delaktighet? 

 
I resultatet framkommer det att förskollärarna många gånger har olika syfte med 
samlingen beroende på barnens ålder, barnens dagsform, förskollärarens dagsform 
och grundsyn, årstid och traditioner. Enligt Morsing (1994) beror samlingens 
innehåll till stor del utifrån förskollärares egen bakgrund gällande disciplin, lärande 
och pedagogisk riktning. Dels som ett mer undervisande tillfälle men dels också som 
ett uppfostrande tillfälle. Doverborg och Pramling (2012) framhåller barns olika sätt 
att uppfatta syftet i de aktiviteter som förekommer i samlingen och därför är 
förskollärares roll att aktivt skapa samlingssituationer som erbjuder barn att tänka 
och dra egna slutsatser samt att barn aktivt blir engagerade i samlingen. 

Resultatet visar också att syftet med samlingen varierar beroende på aktivitet utifrån 
de olika strävandemålen i Läroplan, Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010). 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) lyfter vikten av att förskollärare behöver 
fundera över läroplanens målbeskrivning i sina samlingar eftersom det fordras att 
barn bemöts på olika sätt. Vår uppfattning utifrån förskollärarnas svar i denna studie 
är att läroplanens strävandemål inte finns med som en självklarhet då samlingens 
syfte beskrivs.  

Resultatet påvisar att syftet med samlingen många gånger utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) där alla ska få en stund tillsammans och att 
alla som deltar ska ha roligt. Vidare visar resultatet också att syftet med samlingen är 
att främja gruppgemenskapen samt att barnen ska få bli delaktiga i samlingens 
utförande och innehåll. Detta framhåller Davidsson (2000) genom att beskriva 
samlingens form där alla sitter tillsammans i en cirkel som ett tecken på gemenskap 
där intrycket av vi-känsla förstärks. Vår tolkning av förskollärarnas syfte med 
samlingen överrensstämmer till stor del med Davidssons beskrivning men också att 
samlingen är en rutin och gammal vana som förskollärarna inte riktigt kan besvara 
och motivera varför de bibehåller. Davidsson har i sin forskning fastslagit att 
samlingen som aktivitet skapar trygghet och igenkännande för förskolans personal 
och därmed blivit en tradition de kan luta sig emot för trots att samlingen är ett litet 
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moment i förskolans vardag så verkar den vara av stor vikt för personalen. I vårt 
resultat utläser vi att flera av förskollärarna lutar sig mot just den tryggheten vilket 
kan tolkas som en viss osäkerhet i arbetslag och yrkesroll.  

I resultatet framkommer förskollärarnas syfte med samlingen utifrån hur de utläser 
barnens humör och temperament och att innehållet i samlingen bestäms utifrån det. 
Doverborg och Pramling (2012) anser att intervjuer med barn är ett utmärkt verktyg 
för förskollärare att skapa en uppfattning om barns olika tankar och intressen men 
även för att bilda sig en uppfattning om barns tankar kring samlingens aktiviteter. 
Vår uppfattning är att förskollärarna i denna studie fann det lättare att fånga upp 
barnens tankar och åsikter då samlingen bedrevs i mindre grupper och att det kan 
tolkas som att barnens röster inte framhävdes i någon större utsträckning i en 
samling med hela barngruppen.  

Enligt Ekström (2007) har barn en begränsad inverkan på samlingens innehåll. I 
resultatet av denna studie framgår det då samlingens innehåll är planerat i förväg 
eller när tiden inte räcker till begränsas barnens önskemål. Arnér och Tellgren (2006) 
anser att då förskollärare inte låter barn vara delaktiga i förskolans vardag som till 
exempel i samlingen för det med sig att barn inte heller blir vana att utveckla förslag 
om hur och vad de kan påverka i förskolan. Vi tolkar och utläser en önskan hos 
förskollärarna om att barnens önskemål bemöts i en större utsträckning samt att en 
dialog i arbetslaget om detta förs. 

I resultatet framgår det att förskollärarna anser att de tillvaratar barnens önskemål i 
och med att de utgår från barngruppen och barnens olika intressen. Förskollärarna 
påstår att innehållet i en samling ofta kan bli annorlunda mot vad de tänkt sig genom 
att ha ett öppet sinne samt att vara flexibel. Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2009) framhåller att vardagen, där samlingen är en del av den, bjuder på oanade 
möjligheter angående lärande och kunskaper om förskollärare ser dem och tar 
möjligheten att låta barnen bli delaktiga i dem. Vidare framgår det i resultatet att 
förskollärarna på de yngre barnens avdelningar anser att de upplever att det är lättare 
att tillmötesgå barnens önskemål mot vad förskollärarna på de äldre barnens 
avdelningar upplever. Detta talar emot vad Johannesen och Sandvik (2009) påstår då 
de talar om att förutsättningen för att barn ska få möjlighet att bli delaktiga är att 
förskollärarna förstår och tar det barnen uttrycker på allvar och att detta i synnerhet 
är mer utmanande då barn är under tre år eftersom de har ett annorlunda uttryck än 
äldre barn och vuxna. Vår tolkning är att förskollärarna anser att det är lätt att 
tillmötesgå barnens önskemål gällande sånger och sagor men att övriga önskemål 
ifrån barnen förmodligen inte finns eller inte fångas upp. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) anser att en skicklig förskollärare inte endast utgår ifrån barnens 
egna intressen, utan tillvaratar det och framkallar ett engagemang för det innehåll de 
eftersträvar att barnen ska få en djupare förståelse kring. 

Även gällande barns önskemål i samlingen framkommer det i resultatet att mindre 
grupper är att föredra hos förskollärarna, speciellt bland de äldre barnens 
avdelningar. Dels på grund av barngruppens storlek, dels på barnens olika viljor. 
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Förskollärarna på de äldsta barnens avdelningar anser att det är de som till största 
delen bestämmer samlingens innehåll då den hålls med hela barngruppen och menar 
på att bemötandet av barnens önskemål i samlingen är något de kan bli bättre på. 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2013) påstår att det finns en risk i att 
förskollärare styr innehållet i samlingen i och med att det begränsar barns egen 
kompetens och kreativitet. Att förskollärarna i denna studie uttrycker en tanke om att 
deras förhållningssätt gällande barns önskemål i samlingen kan förbättras ger oss en 
aning om att vårt mål om att sätta igång en tankeprocess hos förskollärarna angående 
samlingen och barns delaktighet har väckts.  

Barns ointresse för samlingen ligger enligt förskollärarna i barnens dagsform eller i 
samlingens innehåll. Trots denna uppfattning klargör de även att samlingen fordrar 
förskollärarnas spontanitet, improvisation, flexibilitet och närvaro. Förskollärarna 
berättar vidare att de försöker fånga barnens intresse i samlingen genom att skapa en 
spännande stämning eller/samt att använda sig av olika röstlägen samt att använda 
sig av rekvisita.  Detta förklaras i ett sociokulturellt perspektiv enligt Säljö (2000) 
som språkliga och materiella hjälpmedel som används för att få förståelse för sin 
omvärld och förmågan att agera i den, det vill säga att mediering tillämpas. 

Med stöd av Arnérs (2009) synsätt av de vuxnas normer och regler i förskolan anser 
vi att förskollärare borde se sin egen del som huvudsakligen bidragande till de 
förväntningar förskolläraren har på barn i samlingen. Det kan tolkas att barn som 
inte erbjuds att vara delaktiga eller erbjuds en tillräckligt intressant upplevelse av 
samlingen tappar intresset och därför blir ett störande inslag. Samlingen ska enligt 
oss inte vara en aktivitet kantad av regler, snarare en gemenskap som erbjuder 
barnen att bli en del av något där alla får känna att de har betydelse eller att barnen 
får innebörd av det som sker i samlingen. En förskollärare uttryckte att sånglekar är 
bra för alla gör samma sak på sitt sätt och inget sätt är fel. Ekström (2009) framhåller 
att samlingar som omfattar lekar och sånger påtagligt visar barns engagemang. Sång, 
dans och musik är något vi ser som ett bra redskap för att få barn delaktiga eftersom 
alla kan vara med men göra det på sitt sätt, sin egen tolkning hur man sjunger eller 
dansar.  

Mycket av det som framkommit i intervjuerna kan tolkas som förskollärarnas åsikter 
om hur de önskar att de gjorde eller deras sätt att vara snarare än hur det är i 
verkligheten. Många svarade på hur de skulle kunna göra eller vara istället för hur de 
faktiskt gjorde eller var. 

För att fånga barn vars intresse för samlingen avtagit förklarar förskollärarna olika 
strategier, som att placera barn i en vuxens knä, tillåta barn att ligga ner eller att barn 
får lämna samlingen för att tillbringa tid med personal i ett annat rum. Strategierna 
som framkommer genom intervjuerna tolkas inte som något som leder till att hänföra 
barnen och åter väcka intresset. Snarare kan strategierna tolkas som att bevara 
kontrollen av barnens förekomst i samlingen genom att sätta dem i en vuxens knä, att 
barn lämnar samlingen på grund av tristess tolkas som brist på intresseväckande 
innehåll. För att ge och fånga barnens uppmärksamhet och möjlighet till delaktighet 
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bör förskollärare erbjuda mer än ett knä, exempelvis bjuda mer på sig själv, vara 
spännande och rolig utifrån barns perspektiv. Johannesen och Sandvik (2009) 
uttalar att vuxna måste våga sätta sig själv på spel och ta emot vardagen med en 
öppen inställning vilket kräver vuxna som är trygga och engagerade i sitt arbete i 
förskolan.  

Samtliga förskollärare betonar att deras engagemang för barnen i samlingen handlar 
om att varje barn ska känna sig omtyckt och värdefull samt att barnen ska känna att 
förskollärarna är intresserade av dem och deras värld. Doverborg och Pramling 
(2012) ser en nödvändig förutsättning i förskollärares engagemang mot barn för att 
aktiviteterna ska kunna anpassas efter barns erfarenheter. 

5.2 Vad anser förskollärare bidrar till att de får barn delaktiga 
och intresserade av samlingen? 

 
I resultatet framgår det att samtliga förskollärare har en liktydlig bild av hur de ser på 
barns delaktighet i samlingen där viktiga komponenter handlar om att lyssna på 
barns både verbala och ickeverbala röster, att samlingen ska vara rolig för alla 
inblandade och att ett varierande innehåll främjar barns delaktighet. Sandberg och 
Eriksson (2010) framhåller att det är förskollärares och övrig personals ansvar att 
skapa och ge barn förutsättningar till delaktighet i förskolan. Vi tolkar att 
förskollärarna i denna studie jobbar medvetet och aktivt för att få barnen delaktiga i 
samlingen samtidigt som vi upplever att de många gånger känner sig otillräckliga i 
det uppdraget. Vår tolkning är att det finns en önskan om att ha samling i mindre 
grupper som främjar barns delaktighet men att de inte lyckats hitta utrymmet och 
arbetssättet för detta. 

Resultatet visar att förskollärare insett att de behöver tänka på hur det förmedlar sig 
till barn i olika åldrar så att alla barn har möjlighet att förstå. Pramling Samuelsson, 
Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2012) beskriver vikten av att 
föra metasamtal med barnen. Ett samtal där barnen kan påverka och bli delaktiga i 
kommunikation och interaktion med förskolläraren som utgår från barns perspektiv. 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) är en av förskollärares största 
utmaning i förskolan just att utgå från barns perspektiv, förutsättningar och intressen 
samtidigt som de skapar ett innehåll som de önskar att barn ska utveckla sin 
förståelse för. I resultatet framkommer vidare att förskollärare anser att placeringen 
av deltagarna i samlingen är av vikt gällande barns delaktighet samt att hitta en 
balans mellan att i viss mån dämpa de barn som är mer aktiva och lyfta de mindre 
aktiva barnen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser hur barn kan göras mer 
delaktiga i samlingen genom att utgå från dokumentationer på barns lärprocesser. I 
en sådan samling finns det ingen anledning till att be barnen vara tysta och sitta still. 
Meningen är att barnen ska samtala och diskutera med varandra och kunna förflytta 
sig mellan de olika bilderna för att se dem ur olika synvinklar. Vår tolkning är att 
förskollärarna i denna studie tillämpar Åberg och Lenz Taguchi tillvägagångssätt mer 
i samlingar i mindre grupper och att i samlingar med hela barngruppen mer 
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fokuserar på att upprätthålla en disciplinerad ordning på samlingens form och 
struktur där allt ska bli så lika och så rättvist som möjligt. Ekström (2009) framhåller 
att barns aktivitet under samling varierar och att situationer där barn blir inaktiva 
som åhörare till förskolläraren skapar oro i gruppen. När de fått vara stillasittandes 
och koncentrerade på vad förskolläraren sagt och gjort är troligheten stor att barnen 
blivit uttråkade och vill avsluta samlingen för att leka. 

I resultatet framkommer förskollärares tillvägagångssätt för att skapa 
grupptillhörighet och vi-känsla genom olika samarbetsövningar i samlingen som till 
exempel massage och kompisord. Morsing (1994) visar i sin forskning att 
förskollärare anser att det är viktigt att barn lär sig hur de uppför sig mot varandra. 
Genom att ta hänsyn och lyssna på varandra och att lära sig förstå att ens egen vilja 
inte är allrådande utan att också få en förståelse för hur andra tänker och känner. 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) utvecklas barns självförtroende då 
de bemöts på ett respektfullt sätt och då de får positiva reaktioner från omgivningen. 
Vi uppfattar att förskollärarna i denna studie avsätter mycket tid i samlingen till att 
barnen ska uppleva delaktighet, samhörighet och grupptillhörighet. 
 
Samtliga förskollärare lyfter vikten av barns talutrymme i samlingen, de menar att 
det är särskilt angeläget att framhålla tystlåtna barn samtidigt som de uttalar att 
högljudda barn behöver dämpas för att ordet ska kunna fördelas rättvist. Då 
förskollärarna pratar får barnen vänta med att resonera tills förskolläraren pratat 
klart.  
 
Arnér (2009) och Rubinstein Reich (1996) anser att samlingen är en bra aktivitet där 
barnens delaktighet kan synliggöras där de kan få prata om det som berör dem och få 
utrymme att uttrycka sina tankar, uppfattningar och idéer. Men för att barns 
talutrymme ska kunna tillgodoses av förskollärare menar Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) att förskolläraren måste visa intresse, respektera barns åsikter samt 
lyssna på vad de säger. Det handlar således om att samtala med barn, inte till barn. 
För att barn ska uppleva dialogen som positiv ska de enligt Emilson (2007) bemötas 
med ett tillåtande förhållningssätt och en öppenhet. 

Förskollärarna uttrycker att de föredrar samlingar med färre barn för att de ska ha 
möjlighet att lyssna och ge alla barn talutrymme, att barnen verkligen får den tiden 
de önskar. I samlingar med ett fåtal barn menar förskollärarna att de kan ställa 
produktiva frågor som öppnar upp för ett lärande genom dialog tillsammans både 
barn/barn och barn/förskollärare. Förskollärarna medger dock att dessa samlingar 
inte förekommer i den utsträckning de skulle önska. Vi anser att förskollärarna talar 
om det som Säljö (2000) i det sociokulturella perspektivet benämner som den 
närmaste proximala utvecklingszonen där lärandet utvecklas med stöd av 
förskolläraren och de andra barnen, i detta fall samtalets utveckling. 
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Flera författare (Arnér & Tellgren 2006; Ekström 2009; Rubinstein Reich 1996) 
redogör för de vuxnas makt i samlingen där barnet är underordnad den vuxne som 
förfogar över största delen av talutrymmet och även disponerar samlingens innehåll.  

Ekström (2009) framhåller att den förmedlingspedagogiska synen på lärandet 
åskådliggörs genom personalens planering, där förskolläraren genom samlingen 
förmedlar kunskaperna till barnen. Han konstaterar att det även finns en regulativ 
diskurs i samlingen där barnen förväntas rätta sig efter samlingens struktur, att sitta 
ner, lyssna på den som talar, huvudsakligen en vuxen. Eftersom det är en som får 
prata i taget beskriver Ekström att barnen måste behärska sin önskan om att yttra sig 
för att klara av att medverka i samlingen, detta bidrar ofta till att barnen blir 
uttråkade och oengagerade.  

Vi uppfattar att tidsbristen och pressen att fördela talutrymmet kan vara en 
bidragande orsak till att förskollärare är dominerande i samlingar med många barn 
då de under en kort tid ska berätta något, lyssna på barnen samt låta barnen tala – 
helst samtliga. Detta styrks även av Johannessen och Sandvik (2009) som hävdar att 
förskollärares regler och rutiner med snabba beslut beror på tidspress. Självklara 
avgöranden i samlingen går snabbt men främjar inte barns delaktighet. Johannesen 
och Sandvik samt Rubinstein Reich (1996) förklarar att vuxna har möjlighet att välja 
vad man vill lyssna på och hur man tolkar det som uttrycks. Den vuxne bedömer och 
värderar något och utesluter något annat, bedömningen är ofta omedveten och utförs 
utifrån den vuxnes inställningar och föreställningar. Att lyssna är enligt Johannesen 
och Sandvik (2009) komplicerat, bland annat för att det är svårt att lägga egna 
uppfattningar och tankar åt sidan. Åtskilliga forskare (Johannesen & Sandvik 2009; 
Sandberg & Eriksson 2010; Sheridan & Pramling Samuelsson 2009; Åberg & Lenz 
Taguchi 2005) menar att det är förskollärarens ansvar att diskutera i arbetslaget hur 
de kan arbeta med delaktighet så att det inte endast kvarstår som ett begrepp som 
inte fullföljs.  

För att barn ska ha möjlighet att uttrycka sig och samtala om sina erfarenheter och 
upplevelser anser Arnér och Tellgren (2006) att de vuxna ska ha en större respekt för 
barnets initiativ och förmåga till olika lösningar och ställningstaganden annars 
minskar möjligheten till jämställda samtal mellan barn och vuxna. 

Davidsson (2000) avser att samlingen, främst för de äldre barnen i förskolan verkar 
avse förberedelser inför skolstart där disciplinerade regler som att sitta still och räcka 
upp handen skapar ett förberedande band mellan förskola och skola. Förskollärarna i 
denna studie uttrycker att de räknar med att samtliga barn ska vara med i samlingen, 
där de även förväntar att barnen ska sitta stilla och lyssna samt inte störa de andra. 
Arnér (2009) samt Åberg och Lenz Taguchi (2005) förklarar vikten av att 
förskollärare oupphörligt diskuterar och ifrågasätter invanda perspektiv gällande 
normer och regler och icke tillåtna handlingar för att öppna upp och synliggöra nya 
perspektiv för att öka barns möjligheter till delaktighet. 

Arnér (2009) menar att barn vill ha upplevelser som ger dem betydelse och 
förskollärare har möjlighet att välja att tillåta eller att inte tillåta barns handlingar, ju 
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mer tillåtande förskollärare är desto mer ökar barns självtillit och egenvärde samt 
möjlighet till delaktighet. Även Emilsons (2007) samt Sandberg och Erikssons (2010) 
forskning visar att förskollärare som har en tillåtande attityd bidrar till barns 
möjligheter att vara delaktig. I resultatet framgår det att förskollärarna uttalar vikten 
av att de själva upplever samlingen som lustfylld då de menar att samlingen blir 
meningsfull när de själva har roligt vilket de även anser påverkar barnen. Emilsson 
(2007) påvisar genom sin forskning att förskollärare som har ett lekfullt sätt och som 
skrattar och har roligt tillsammans med barnen i samlingen bidrar till att barnen 
uppfattar sig som delaktiga. Arnér och Tellgren (2006) förklarar att det meningsfulla 
uppnås i relationen mellan barnet och förskolläraren, det är inget som finns enbart 
hos den enskilde individen. Detta kan jämföras med Vygotskij som enligt Säljö 
(2000) menar att barn inte når optimal utveckling genom självständigt arbete utan 
genom samspel och samverkan med andra där det tillförs något mer. 

5.3 Pedagogisk relevans 

Resultatet vi har kommit fram till i vår studie är av hög relevans för förskolläraryrket. 
Vi anser att synen på barns delaktighet i samlingen är av stor betydelse där barn bör 
ses som medkonstruktörer av samlingens innehåll. Vår förhoppning är att 
förskollärare och övrig personal i förskolan kan ta del av denna studie och reflektera 
över samlingens form och innehåll samt det egna förhållningssättet gällande barns 
delaktighet i samlingen för att främja barns utveckling och lärande. Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) framhåller att barns intressen, erfarenhetsvärld, 
motivation och drivkraft är det som verksamheten ska utgå från likaväl som 
förskolans verksamhet ska genomsyras av en demokratisk värdegrund.                                                                          

5.4 Metoddiskussion 

Som datainsamlingsmetod valdes intervju på grund av dess lämplighet då vi var ute 
efter förskollärarnas uppfattningar. Bryman (2011) anser att fördelen med intervju är 
att få tillgång till respondenternas olika åsikter, uppfattningar och känslor samt att gå 
på djupet i frågeställningen med hjälp av följdfrågor. Sammantaget anser vi att 
genomförandet av våra intervjuer fungerade bra då vi genomförde samtliga intervjuer 
inom en veckas tid. Alla intervjuer genomfördes vid avsatt tid och i enskildhet vilket 
var positivt då respondenten i lugn och ro kunde besvara frågorna. Respondenterna 
var kända för oss sedan tidigare vilket resulterade i att intervjuerna mer blev som ett 
öppet samtal än rena frågeställningar. Vid ett par av intervjuerna upptäcktes vid 
transkriberingen att någon fråga glömt ställas och därmed blev obesvarad. Men tack 
vare att de öppna samtalen hade bredd och djup bidrog detta till att frågorna ändå 
fick ett svar och vi anser att detta inte påverkat resultatet. 

5.5 Slutsatser 

En slutsats som vi har kommit fram till är att tiden inte räcker till för att låta alla barn 
få göra sin röst hörd när samlingen genomförs med hela barngruppen, detta har en 
negativ betydelse för barns delaktighet i samlingen. I resultatet framkommer det en 
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önskan hos förskollärarna om att ha samling med färre antal barn för att främja 
barns delaktighet vilket resultatet visar inte möjliggörs i en samling med hela 
barngruppen. Om samlingen ska vara ett dagligen återkommande slentrianmässigt 
inslag i förskolan anser vi att förskollärare bör ifrågasätta och starta dialog om 
samlingens värde för barnen. Vi anser att det borde gå att omdisponera tiden för att 
möjliggöra samlingar med färre barn som främjar delaktigheten som i sin tur leder 
till att varje enskilt barn ges möjlighet att komma till tals och bli lyssnad på och 
därmed känna sig värdefull och sedd som individ. 
 
 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
I och med att vi enbart utgått från intervjuer med förskollärare och deras syn på 
barns delaktighet i samlingen skulle ett förslag till fortsatt forskning dels vara att 
intervjua barn om deras syn och upplevelse av samlingen och dels genomföra ett 
antal observationer på samlingssituationer med barn i olika åldrar på olika förskolor. 
Vidare kan en jämförande studie mellan barn och förskollärare vara av intresse för att 
finna likheter och skillnader som kan bidra till att synen på barns delaktighet i 
samlingen verkligen utgår från barnen och har barnens intressen i fokus. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

Vilken är din ålder? 

 
Frågor: 
 
Vad är ditt syfte med samlingen? 

Vad innebär begreppet delaktighet i samlingen för dig? 

På vilket sätt visar sig barnens delaktighet i samlingen? 

På vilket sätt bemöter du barns önskemål i samlingen? 

Hur planerar du dina samlingar utifrån barnen? 

Hur gör du för att låta alla barnen komma till tals? 

Vilket innehåll brukar dina samlingar ha? 

Beskriv din roll för att barnen ska få känna delaktighet i samlingen? 

Vilket värde anser du att samlingen har för barnen? 

Berätta hur ser du på barns talutrymme i samlingen? 

Vilka regler gäller under samlingen kring barns deltagande? 

På vilket sätt är barnen med och påverkar samlingens innehåll? 

Hur agerar du då barn inte vill medverka i samlingen? 

Hur gör du för att fånga barnens intresse i samlingen? 

På vilket sätt bidrar du till att barn känner gemenskap i samlingen? 

 

 



  

 

Bilaga 2. Missivbrev 
 

Hej, 

Vi heter Berit och Linda och läser på förskollärarprogrammet vid Mälardalens 
högskola i Västerås. Vi är nu inne på vår sista termin av utbildningen och det är nu 
dags för oss att skriva vårt examensarbete.  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattning om samlingens 
betydelse avseende barns delaktighet och inflytande. För att få svar på våra frågor 
som även kommer att vara grunden för vårt arbete, kommer ett antal förskollärare att 
bli intervjuade. Intervjuerna kommer att ske enskilt samt spelas in, intervjuerna 
beräknas ta mellan 30 minuter till en timme. 
 
I vår studie utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se) 
vilket innebär att vi i arbetet kommer att ändra alla uppgifter så att de som läser 
examensarbetet inte kommer kunna identifiera förskola, barn, förskollärare eller ort. 
Medverkan i undersökningen är helt och hållet frivilligt och du kan avbryta din 
medverkan när som helst. Deltagandet kommer att behandlas anonymt och 
resultaten av din medverkan kommer endast att användas i studiesyfte. Din 
medverkan är betydelsefull för genomförandet av vårt examensarbete.  
Önskar du ytterligare upplysningar eller har några frågor får du gärna höra av dig till 
någon av oss studenter via mejl.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Berit Pettersson och Linda Gullberg 
beritpettersson@glocalnet.net 
lindagullberg@hotmail.com 
 
Handledare: Anette Sandberg 
anette.sandberg@mdh.se 
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