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ABSTRAKT/ABSTRACT 
Title: 

Circle-time in preschool – a complex task 

Preschool teachers´ perceptions about circle-times form and content.  

 

Syftet med studien är att kritiskt granska förskolans samling utifrån barns möjlighet till 

inflytande och delaktighet. Försök till att synliggöra vilka eventuella maktpositioner och 

normer som kan kopplas till samlingen kommer att göras. Studien utgår från följande 

frågeställningar: Hur beskriver förskollärarna samlingens syfte utifrån barns inflytande 

och delaktighet? Vilka normer och maktpositioner framkommer i lärarnas tal om syftet 

med samlingen? På vilka olika sätt kan samlingen organiseras enligt förskollärarna för 

ett ökat meningserbjudande för alla barn? Metod för insamlingen av empirin i studien är 

fokusgrupper där analysen av empirin tar sin utgångspunkt i de relationella och 

punktuella perspektiven samt med stöd av en analysmodell byggt på olika barnsyner. 

 

Resultatet visar att förskollärarnas föreställningar innefattar att samlingen i förskolan har 

tre övergripande syften. Dessa är att: skapa en vi – känsla, att informera barn om olika 

saker som ska hända under dagen och att ge barn en möjlighet att varva ner. I studiens 

resultat framkom hur förskollärarnas rådande barnsyn påverkar hur samlingen utformas 

och genomförs samt vilka möjligheter till delaktighet och inflytande som finns. 

Förskollärarna i studien agerar i samlingen med utgångspunkt i både det relationella och 

det punktuella perspektivet. Det vanligast förekommande är att samlingen har punktuella 

inslag. Studien visar även att begreppen delaktighet och inflytande inte är entydiga. Det 

verkar som att förskollärarna ofta tycks koppla ihop dessa begrepp med beslutsfattande i 

samlingen. Resultatet visar på två centrala tillvägagångssätt för att öka 
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meningserbjudandet för varje barn i samlingen. Dessa är att utgå från barns intressen och 

en strävan efter att ha mindre grupper. 

 

Nyckelord: Samling, makt, normer, delaktighet, inflytande, meningserbjudande och 

barnsyn. 
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1 INTRODUKTION 
”Det är en livlig förmiddag på förskolan och alla barn är i full gång med olika slags 

aktiviteter, någon sitter i bilhörnan och är racerförare, medan några andra barn 

befinner sig i en livlig diskussion kring masken och vad den äter. Då hörs det helt 

plötsligt ett ljud över avdelningens lokaler, det är en av pedagogerna som ringer i 

klockan; det är dags för samling. Några av barnen städar glatt undan sina leksaker 

och springer bort till mattan där de varje dag samlas i en cirkel för att ha samling. 

Barnet som nyss var en framgångsrik racerförare får en påminnelse av en pedagog 

att det är samling och att barnet får fortsätta sen, trots att loppet inte är avgjort än. 

Barnet lägger efter flera tillsägelser av pedagogen besviket undan bilen och går med 

tunga steg mot mattan, inte alls lika entusiastisk som sina kamrater.”  

Liknande scenario är någonting som vi båda varit med om genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och andra erfarenheter från förskolan. Fokus 

för samlingens innehåll tycks vara uppförandekoder, exempelvis som att alla barn 

ska delta, sitta stilla eller vara uppmärksamma. En reflektion är att samlingar till 

övervägande del innehåller traditionella inslag i förskolan och att den kanske inte 

alltid har inslag som utgår från barns intressen. 

I Lärarnas yrkesetik står det att lärare i alla dess former ska möta barn och elever 

både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv och att det krävs en 

förmåga att finna en balans mellan dessa (Orlenius, 2001). Författaren beskriver att 

varje individ ska bemötas och behandlas med respekt för sin person och integritet.  

Kan de normer och maktpositioner som eventuellt förekommer i förskolans 

samlingssituationer leda till ett tvingande klimat och som i sin tur riskerar att kränka 

barns integritet? Studier visar att samlingen är en situation där olika 

maktförhållanden kan framkomma (Haglund, 2004; Rubinstein Reich, 1993). Utifrån 

detta är det av intresse att undersöka om och på vilka sätt samlingen möjliggör barns 

delaktighet och inflytande samt vilka normer och maktpositioner som förskollärarna 

ger uttryck för.  

Eftersom samlingen är ett dagligt återkommande moment i förskolan är det av 

intresse att undersöka samlingens förutsättningar och villkor utifrån både ett 

relationellt och ett punktuellt perspektiv.  Detta är även intressant då Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonar vikten av barns delaktighet och 

inflytande samt att förskolan ska vila på en demokratisk grund. Av denna anledning 

är ena syftet med studien att försöka synliggöra hur förskollärares barnsyn påverkar 

samlingens utformning och även barns möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framskriver dessutom att förskollärare 

ansvarar för att arbetet i barngruppen genomförs på ett sätt som möjliggör att alla 

barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (s.12).  

Föreliggande studie har för avsikt att bidra med kunskap kring förskollärares 

föreställningar kring hur samlingen kan utformas för att på bästa sätt ge positiva 

förutsättningar för alla barns utveckling och lärande. 
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2 BAKGRUND 
Studiens bakgrund inleds med en genomgång av samlingens historia och dess 

förändrade funktion för att sedan belysa vilka normer och maktpositioner som kan 

förekomma i en samlingssituation. Samlingens möjligheter och begränsningar för 

barns delaktighet och inflytande utifrån både ett relationellt och ett punktuellt 

perspektiv berörs också. Bakgrunden avslutas med hur samlingssituationer kan 

utformas för ett ökat meningserbjudande.  

2.1 SAMLINGEN – EN TILLBAKABLICK 

Avsnittet kommer att presentera olika aspekter av samlingens historia och utveckling 

i Sverige. Den är väsentlig för studien eftersom det ger en överblick kring hur 

samlingen och dess funktion förändrats i takt med samhällets utveckling.  

2.1.1 Fröbel 
Dagens svenska förskolor har sitt ursprung i det som förr kallades barnkrubbor och 

barnträdgårdar (Rubinstein Reich, 1993; Ekström, 2007). Barnkrubbans funktion i 

det dåvarande samhället var att erbjuda barnpassning, detta på grund av 

industrialismens framfart och att kvinnor därmed började arbeta i en allt större grad.  

Barnträdgårdens uppgift var istället att erbjuda en pedagogisk verksamhet 

(Rubinstein Reich, 1993). Utifrån ovanstående syften med förskolan synliggörs det 

att dagens förskolor har influerats av båda delarna eftersom läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonar att omsorg, lärande och fostran ska bilda en 

helhet. Friedrich Fröbel har haft en stor roll för samlingens funktion och utveckling 

(Rubinstein Reich, 1993; Ekström, 2007). Inslag som att samlingen berör olika 

ämnen så som natur och rytmik samt att barn ska sitta i en cirkel är hämtade ur 

Fröbels pedagogik. Enligt Fröbel är cirkeln en symbol för gemenskap. (a.a.). 

2.1.2 Samlingens utveckling i Sverige 
Den första boken i Sverige som var baserad på Fröbelpedagogiken var 

Barnträdgården skriven år 1945 och denna var fram till 1982 den enda 

metodikboken som användes inom förskollärarutbildningen (Rubinstein Reich, 

1993). En av författarna i denna var Maria Moberg som fokuserade mycket på 

samlingens upplägg. Mobergs kapitel innehöll anvisningar om hur en samling bör gå 

till samt råd om hur en lärarinna skulle agera. Råden innefattade att inte ha för många 

barn eller för stor åldersspridning eftersom det då ansågs att barns behov inte kunde 

tillgodoses. Samlingen skulle pågå i högst 15-20 minuter för att barn inte skulle 

tappa fokus. Tidpunkten för samlingen föreslogs vara först efter att barn fått ägna sig 

åt fri lek en stund, eftersom de annars skulle få svårt att fokusera och istället vilja 

ägna sig åt lek. Samlingarna sågs som ett verktyg för att komplettera det hemmen 

inte kunde tillgodose barn med och mycket av samlingarnas innehåll präglades av 

naturen, årstiderna och barns egna upplevelser kring dessa fenomen. Rubinstein 

Reich (1993) beskriver att flera av de ovan nämnda inslagen liknar det som sker i 

dagens samlingar på förskolorna.  

En annan viktig förgrundsfigur för samlingen och dess utveckling var Elsa Köhler 

som hade en annan syn på samlingen och dess funktion jämfört med Moberg 

(Rubinstein Reich, 1993). Köhler menade istället att samlingen skulle utgå från barns 

intressecentrum men att pedagogen skulle planera den grundligt och att den kunde 

pågå i ungefär 20-30 minuter. Köhler ville att samlingen skulle vara barnanpassad 
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och att det nya lärandet som ägde rum skulle kunna knytas an till barns tidigare 

erfarenheter. Statliga utredningar om förskolan från 1946 som beskrivs i Rubinstein 

Reich (1993) betonar den pedagogiska verksamheten som ett verktyg för demokrati 

och gruppfostran. Den sociala träningen som ansågs vara viktig kunde ske i 

exempelvis samlingen. I utredningen framkom att samtalet som kunde ske i gruppen 

sågs som en väsentlig del för att utveckla en vi-känsla samt som ett verktyg för barn 

att uttrycka sina upplevelser och tankar. Även här betonas att samlingen kunde vara 

ett komplement till hemmet (a.a.). 

2.1.3 Ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 
Under 1950-talet växte ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på samlingarna fram i 

Sverige (Rubinstein Reich, 1993). I och med det utvecklingspsykologiska inflytandet 

över samlingarna betonades allt mer en god dagsrytm där samlingen utgjorde en del i 

denna. Fokus låg även på barnets mognad, ålder och behov av regelbundenhet, vilket 

påverkade samlingens utformning. Det samtal i samlingen som förr bestod av fostran 

och sociala inslag var inte längre lika viktigt, fokus hade skiftat i och med den 

utvecklingspsykologiska framfarten i Sverige. Under 1960-talet blev synen på 

samlingen mer negativ av de som utbildade sig, detta då de förväntades tillgodogöra 

sig metoder för att kunna behålla barns intresse under samlingen. Dessa metoder 

ledde till att samlingens fokus låg mer på själva placeringen av barn, och då främst 

för att skapa ett lugn. De barn som var oroliga skulle sitta så att läraren kunde ha 

ögonkontakt med dem medan de lugna barnen skulle placeras nära den som ledde 

samlingen (a.a.). 

2.1.4 Samhällets skiftande syn på samlingen 
Under en period sågs samlingssituationer som någonting fult då pedagogiken var mer 

individorienterad och dialogen mellan den vuxna och det enskilda barnet ansågs vara 

central (Rubinstein Reich, 1993). De förr mer grupporienterade aktiviteterna som 

samlingen innehöll varnades det för. Detta eftersom den enskilda människans 

utveckling ansågs vara viktigare än att socialiseras in i en grupp. Enligt 

barnstugeutredningen begränsades barns möjligheter att uttrycka sig i gruppmoment, 

exempelvis i samlingen. Om samlingar skulle ske rekommenderades det att ägna sig 

åt musik och rörelse. De samtal som tidigare varit i fokus ansågs bäst lämpliga att 

ske vid måltider (a.a.).  

Socialstyrelsen gav 1981 ut en arbetsplan och i denna hade fokus än en gång skiftat 

(Rubinstein Reich, 1993). Nu kritiserades den individorienterade dialogpedagogiken 

och de menade att arbetet i grupp påverkades negativt av denna form av pedagogik. 

Det skedde ett skifte från de renodlade utvecklingspsykologiska perspektiven till att 

istället ha ett mer socialisationsperspektiv. Skälet till den förändrade synen var att 

dialogpedagogiken delvis ansetts ha misslyckats. Gruppen sågs nu som en 

pedagogisk tillgång och genom att barnen fick ingå i en grupp lärde de sig sociala 

regler och kände delaktighet. Detta liknade det som tidigare framkommit före 

dialogpedagogiken (a.a.). 

Samlingarna blev i slutet av 1980-talet återigen ett populärt inslag på dåtidens 

daghem. Några tänkbara orsaker till det är att utvidgade syskongrupper infördes och 

att de temainriktade arbetssätten återinfördes samt den kritik som dialogpedagogiken 

fick på slutet av 1970-talet. Denna kritik framfördes inte bara i olika utredningar utan 

även av verksamma förskollärare. Istället framkom en annan slags pedagogik, en så 

kallad ansvarspedagogik. Inom denna pedagogik var planering och struktur väldigt 
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viktigt. Den betonade även daghemmens ansvar för den kollektiva fostran som skulle 

ske samt barns rätt till inflytande (Rubinstein Reich, 1993). 

2.2 SAMLINGENS FUNKTION OCH UTFORMANDE  

Följande avsnitt tar upp olika funktioner en samling kan ha samt dess utformning. 

Vikten av en ständig reflektion kring samlingssituationer belyses och avsnittet 

avslutas med olika kategorier och uppfattningar av samlingens funktion samt 

utformning.  

 

När en grupp barn och vuxna sitter samlade, oftast i en cirkel där en eller flera vuxna 

leder gemensamma aktiviteter kallas detta enligt Rubinstein Reich (1993) för 

samling. Författaren beskriver att samlingen är ett regelbundet och återkommande 

moment i förskolan samt att den hålls på en bestämd plats på en bestämd tid. 

Problematiken kring för vem pedagogerna har samling i förskolan och vad de genom 

samlingen önskar att få ut i den pedagogiska praktiken är något som Åberg och 

Lenz- Taguchi (2005) tar upp. Författarna beskriver att om samlingen ska bli en 

genuin mötesplats för lärande och demokrati behöver dessa frågeställningar 

problematiseras och diskuteras i förskolan. Om samlingen inte diskuteras och 

utvecklas finns det en risk att den inte blir meningsfull, varken för barn eller för 

pedagoger. Reflektion kring samlingen är nödvändig för att inte hamna i ett 

arbetssätt där samlingen tas för givet och sker på samma sätt som den gjort år efter år 

(a.a.). 

 

Samlingen tycks ha olika funktioner i förskolans verksamhet och dessa funktioner 

belyser att det kan förekomma mönster och normer kring samlingens funktion och 

utformande (Rubinstein Reich, 1993).  Författaren beskriver olika uppfattningar som 

pedagoger kan ha om samlingens syfte och funktion. Det beskrivs att samlingen kan 

ses som ett kunskapsförmedlande moment i förskolan där de vuxna genom 

samlingen får möjlighet att genomföra ett slags undervisningsmoment. Fokus under 

dessa samlingar är att de vuxna ska förmedla kunskap till barnen. Det andra 

framträdande syftet författaren beskriver i sin avhandling är att samlingen ses som 

social träning där barn i samlingen ges möjlighet att utveckla grundläggande sociala 

förmågor som att tala i grupp och vänta på sin tur. Författaren belyser att samlingen 

kan ses som skolförberedande och en möjlighet för barn att öva upp förmågor som de 

förväntas kunna eller har nytta av när de sedan börjar skolan. Det fjärde och sista 

syftet som beskrivs är samlingen som ett redskap för att stärka gemenskapen i 

barngruppen. Samlingen blir då ett tillfälle där alla barn kan samlas och där 

barngruppens vi-känsla och gemenskap fokuseras (a.a.). Även Eide, Osog och 

Pramling Samuelsson (2012)  påvisar att samlingen kan ses som en situation där barn 

ges möjlighet att ingå i en grupp och att känna samhörighet med andra barn.   

 

2.3 NORM OCH MAKT MED FOKUS PÅ 

SAMLINGEN 

Följande avsnitt kommer att belysa begreppen makt och normer, samt problematisera 

dem med fokus på samlingen i förskolan och med koppling till förskollärares 

förhållningssätt.  
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Det finns olika teorier om makt och det behöver inte enbart vara negativt utan kan 

bidra till ny kunskap och förståelse (Dolk, 2013). Författaren beskriver två sidor av 

makt, en där makt ses som förtryckande och består av förbud eller uteslutningar och 

en sida som beskrivs som produktiv och att makt bidrar till ny kunskap och påverkar 

individers handlingar och attityder (a.a.). 

”Det som är den avgörande och intressanta frågan är inte det faktum att 

läraren har makt utan hur läraren utövar sin makt. Att utöva makt behöver 

inte betyda att ta ansvar från eleven. Att vara ledare och utöva makt kan 

istället innebära att man som ledare tar ansvar för eleven” (Orlenius, 

2001, s.81). 

2.3.1 Normer och makt med fokus på samling i förskolan 
Haglund (2004) beskriver i sin avhandling en undersökning som gjorts i norska 

förskolor. Undersökningen fokuserar på samlingens funktion och vad barn förväntas 

lära i samlingssituationer. Samlingen ses som ett redskap för att barn ska kunna delta 

i en social och kulturell gemenskap men även att det blir en social situation där 

många barn ska delta och fungera som en grupp. För att detta ska kunna ske måste 

barn underkasta sig vissa regler och normer. Barn förväntas i samlingssituationer 

kunna behärska sociala regler och utveckla olika slags kunskaper. Detta arbetssätt 

kan likställas med moment i skolan där alla barn eller olika grupper samlas, där 

gruppen är direkt eller indirekt lärarledd och aktiviteterna är mer eller mindre 

strukturerade av läraren. Avsikten med dessa aktiviteter är att de är gemensamma 

och att alla eller de flesta ska delta samtidigt. Samlingen kan ses som en ritual där 

olika maktpositioner framkommer, den som leder samlingen är den som bestämmer 

vad som gäller under själva samlingssituationen. Det förekommer ibland motstånd 

hos barn gällande samlingen och dess innehåll vilket kan uttryckas genom att barn 

inte vill delta (a.a.).  

När barn deltar i samlingssituationer innebär det att de klarar av att anpassa sig till de 

sociala regler och de krav som finns i en förskolegrupp och dess kultur (Rubinstein 

Reich, 1993). Författaren noterade under sina observationer att kraven skiljde sig åt 

beroende på barnets ålder, ju äldre barn desto mer krav. Genom att exempelvis lämna 

cirkeln där samlingen hålls, bryta mot de samlingsregler som finns eller att protestera 

verbalt mot samlingen och dess innehåll uttrycker barn motstånd (a.a.). Även Dolk 

(2013) poängterar att barn gör motstånd i förskolan och beskriver att det kan göras 

verbalt eller icke-verbalt och att barn kan göra motstånd individuellt eller i grupp. 

Barn som gör motstånd ses ofta som gnälliga och som störande moment av 

pedagogerna i förskolan. Författaren nämner att pedagogerna inte ser barns motstånd 

som någonting kopplat till pedagogernas eget agerande eller utformande av 

aktiviteten (a.a.). Detta kan liknas vid det Arnér (2006) beskriver kring ett punktuellt 

förhållningssätt, där individen tillskrivs negativa egenskaper och de problem som 

uppstår anses bero på barnet. På de förskolor som Rubinstein Reich (1993) gjort sin 

studie har det kunnat urskiljas olika normer. Exempelvis förväntas alla barn avbryta 

sina pågående aktiviteter och tyst och stilla infinna sig på sin bestämda plats när det 

är dags för samling och även bör barn kunna vänta på sin tur, förstå och ta emot 

instruktioner samt vara tysta under tiden de väntar på sin tur. 

2.3.2 Normer kopplat till förskollärares förhållningssätt 
Markström (2005) beskriver i sin avhandling att personalen som undersökts såg det 

som viktigt att barn blev en del av kollektivet i förskolan, där normer och regler 
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ansågs väsentliga att lära sig. Personalen i undersökningen betonade vikten av att bli 

ett förskolebarn. Syftet med att lära sig dessa regler och normer leder till att barn 

socialiseras och förbereds för de regler som finns i skolan och senare i livet. De barn 

som av olika anledningar inte följer de uttalade och outtalade reglerna och normerna 

i förskolan ansågs istället vara bråkiga och stökiga barn av pedagogerna i studien 

(a.a.). 

Barn blir ofta tillskrivna egenskaper som att vara stökiga eller bråkiga om de 

exempelvis inte kan vänta på sin tur eller sitta still i gruppaktivitet (Markström, 

2005). Sådana kategoriseringar av barn tyder på att om barn beter sig annorlunda och 

bryter mot det normativa uppstår problem. Problemet förknippas ofta med det 

enskilda barnet, problemet individualiseras. (Arnér, 2006). Det är barnet som har 

brister och det leder till att det inte kan ingå i det som är normen på förskolan 

(Markström, 2005). Detta kan kopplas ihop med det Johansson (2011) beskriver som 

en barnsyn där barn ses som irrationella och att pedagogerna fokuserar på barnets 

brister och tillkortakommanden. En av förskollärarna i Markströms (2005) studie 

uttrycker att vissa barn saknar kulturkompetens och inte vet hur de ska bete sig mot 

eller tillsammans med andra barn och vuxna i förskolan. Genom det här synsättet hos 

pedagoger finns det en syn på att barn inte lever upp till den förskolepedagogiska 

institutionen och dess ramar (a.a.). 

2.4 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE UTIFRÅN 

ETT RELATIONELLT OCH ETT PUNKTUELLT 

PERSPEKTIV 

Följande avsnitt belyser hur olika författare problematiserar begreppen delaktighet 

och inflytande. Avsnittet börjar med olika definitioner och kategoriseringar kring 

dessa begrepp. Sambandet mellan barns lärande och delaktighet tas upp och 

dilemmat om barn ska eller bör vara delaktiga problematiseras.  

Hamerslag (2013) beskriver i sin avhandling olika kategorier för vad delaktighet är 

respektive inte är. Författaren använder sig av tre begrepp för att beskriva icke- 

delaktighet. Det första begreppet är manipulation vilket innebär att barn övertalas att 

framföra en åsikt eller att delta utan att egentligen ha förstått innebörden bakom. Det 

andra begreppet är dekoration där barns delaktighet ser bra ut på ytan, men det sker 

egentligen ingen direkt delaktighet eller att barn ges möjlighet att påverka 

verksamheten. Symbolvärde är det sista begreppet författaren beskriver och det 

innebär att målet varit att barn ska få vara delaktiga men att delaktigheten inte leder 

till att de får någon reell makt. För att barn ska anses vara delaktiga krävs det att barn 

har förstått vilka intentioner som ligger bakom initiativet till deras delaktighet. 

Dessutom att de är medvetna om varför och för vem de är delaktiga samt att de utgör 

en meningsfull roll i själva delaktigheten och inte bara för syns skull utan även att 

barns deltagande är frivilligt efter att de blivit informerade om initiativet (a.a.). 

Teorier om delaktighet bygger ofta på att vuxna har makt som de ska ge till barn 

(Dolk, 2013). Författarens egen definition kring delaktighet i förskolan innebär 

istället att barn ges möjlighet till att påverka och skapa relationer och normer, 

därmed också påverka de ramar som upprättas i den pedagogiska verksamheten. 

Dolks (2013) definition utgår från ett relationellt perspektiv där relationer och 

delaktighet är centralt (Von Wright, 2000; Arnér, 2006).  
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Vidare är sambandet mellan barns delaktighet och lärande något som Bjervås (2003) 

problematiserar. Författaren beskriver att om barn tillåts att delta med hela sin 

förmåga och med hjälp och stöd från vuxna möjliggör det för att lärande kan ske. 

Utifrån ett relationellt perspektiv betonas att pedagogen och barnet gemensamt bildar 

en helhet och att relationen har betydelse för barns utveckling och lärande (Arnér, 

2006 & Von Wright, 2000). Barn behöver ges tillfällen där de kan vara med i 

beslutsfattande samtidigt som författaren poängterar att delaktighet handlar om mer 

än att få sista ordet; det handlar om att bli lyssnad på och att det som sägs är viktigt 

(Bjervås, 2003). Vidare beskriver författaren förskolans centrala och viktiga roll i att 

erbjuda barn möjlighet att delta. Detta för att de ska kunna utveckla olika förmågor 

och färdigheter (a.a.). Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) belyser 

barns rätt till delaktighet och att få göra sin röst hörd samt att verksamheten ska 

bygga på barns behov och intressen.  

Ibland krockar de vuxnas och barns önskningar, pedagogerna kan försöka ge barn en 

känsla av kontroll över en viss situation samtidigt som de ändå genomför aktiviteten 

utifrån de vuxnas avsikter och intentioner (Johansson, 2011). De vuxna agerar mot 

barns vilja men försöker dölja och linda in det utan att barn själva märker att det är 

de vuxna som har kontroll över situationen. Det ges ett skenbart inflytande och 

valmöjligheter där de vuxna ändå har det sista ordet (a.a.).  Vuxna som agerar utifrån 

detta förhållningssätt intar ett punktuellt perspektiv då de inte försöker se barnet i 

dess sammanhang utan agerar utifrån sina egna uppfattningar.  Om de vuxna istället 

utgått från ett relationellt perspektiv hade pedagogen intagit en roll som 

medforskande och uppmanat barnet till att vara aktivt (Von Wright, 2000; Benn, 

2003).  

Delaktighet och inflytande används många gånger synonymt i förskolan och i vissa 

forskningssammanhang (Arnér, 2006). Författaren påvisar dock att dessa begrepp går 

att tolka olika beroende på vilket sammanhang de utövas i. Delaktighet beskrivs ofta 

utifrån att barn deltar i någonting som redan är förutbestämt. Detta gör att barn mer 

ses som delaktiga i förskolan än att de har inflytande, då inflytande kan ses som ett 

mer komplext begrepp. Vidare beskrivs begreppet inflytande som att barn ska ges 

möjlighet att på riktigt påverka sin tillvaro på förskolan. Detta leder till att 

pedagogerna i förskolan planerar och utformar den pedagogiska praktiken med 

utgångspunkt i barns erfarenheter, tankar och funderingar (a.a.). En sådan syn på 

inflytande skulle Von Wright (2000) beskriva som att utgå från ett relationellt 

perspektiv där barnet försöker förstås i ett sammanhang. Pedagogerna bör vara 

beredda på att förändra sin planering utifrån barns perspektiv. Det påpekas att det 

kan vara svårt för barn att förstå meningen med vuxenledda aktiviteter då de har en 

diffus mening och barn får sällan någon uppfattning om motivet med situationerna 

(Arnér, 2006). 

2.4.1 Bör man eller ska man vara delaktig? 
Vuxna i förskolan utgår ofta från att barn bör vara med i vissa aktiviteter trots att de 

tydligt visar att de inte vill delta (Johansson, 2011). Pedagogerna motiverar sina 

handlingar med att barn bör delta för att inte gå miste om någonting viktigt i 

verksamheten. Förmågor som att äta upp, vänta på sin tur och följa regler, ses ur ett 

vuxet perspektiv som kunskaper viktiga för barnets eget bästa. Pedagogerna i 

Johanssons (2011) studie ger uttryck för att barn måste lära sig att tåla motgångar, 

vilket enligt författaren påvisar ett ovanifrån- perspektiv. Då pedagogerna utgår från 

att vuxna vet bättre och agerar utifrån sitt perspektiv om vad som är bäst för barn. 
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Ibland agerar de vuxna utifrån barn i detta synsätt, men oftast är det de vuxnas tankar 

och idéer om vad som är bäst som går före barns försök till inflytande. Detta kan 

liknas vid ett punktuellt perspektiv där den vuxne och barnet ses som två olika parter 

och inte som en helhet (Von Wright, 2000). Om pedagogerna istället utgått från det 

relationella perspektivet hade den vuxne inte ansett sig veta bäst utan sett sig och 

barnet som en helhet i ett gemensamt sammanhang (a.a.). Utifrån synsättet att vuxna 

vet bättre beskriver Johansson (2011) hur det kan uppstå dilemman för pedagogerna, 

att behöva följa de normer som finns i förskolans verksamhet exempelvis vad de 

vuxna anser är bäst för barn. Samtidigt som de vill försöka ta tillvara på barns tankar 

och funderingar för att ge dem inflytande och möjlighet till att påverka verksamheten 

och dess aktiviteter (a.a.).    

2.5 UTMANINGEN ATT ÖKA SAMLINGENS 

MENINGSERBJUDANDE FÖR ALLA BARN 

Följande avsnitt belyser vad meningserbjudande är och hur det kan möjliggöras för 

barn i samlingssituationer  

I studien kommer begreppet meningserbjudande att problematiseras utifrån Balldins 

definition (Balldin, 2006). Författaren beskriver meningserbjudande som något 

individuellt och att det kan skilja sig åt beroende på vilka intressen och tidigare 

erfarenheter en individ har med sig i olika kulturella och sociala sammanhang. 

Utifrån denna definition vill studien synliggöra hur meningserbjudande kan 

möjliggöras utifrån de intressen och tidigare erfarenheter barn har med sig i 

samlingssituationer.  

Collins och McGaha (2002) har genomfört en studie i engelska förskolor där de 

observerat två avdelningar och deras samlingssituationer. Via sina observationer 

upptäckte författarna markanta skillnader på avdelningarna både gällande 

övergången från en annan aktivitet till samlingen och under själva samlingen. 

Utmärkande för avdelning ett, där barns möjligheter till meningserbjudande var högt 

var att det var frivilligt att delta i samlingen och barnen även fick tillåtelse att gå ur 

samlingen för att sedan komma tillbaka när något specifikt fångade deras intresse. 

De behövde inte heller avbryta sina pågående aktiviteter och plocka undan materialet 

de använde eftersom de eventuellt skulle vilja använda detta efteråt eller fortsätta 

leka med det medan de andra barnen hade samling. På denna avdelning var 

pedagogerna lyhörda och öppna för barns tankar och funderingar och tog tillvara på 

dessa under samlingssituationerna. Samlingen utgick från och byggde på barns 

tidigare erfarenheter (a.a.).  

I avhandlingen beskriver Collins och McGaha (2002) att liknande tillvägagångssätt 

vid samlingssituationer ofta kan leda till att barn behåller ett intresse eftersom det är 

byggt på deras egna erfarenheter. Genom att barn får möjlighet att själva välja att 

delta kan samlingen och dess innehåll fånga deras uppmärksamhet. Det nämns även 

att olika slags maktkamper mellan barn och pedagogerna kan undvikas, eftersom de 

inte ställer för höga krav på dem utan anpassar kraven efter barns individuella 

förmågor. På avdelning två förekom det många maktkamper eftersom det fanns 

regler och normer som barn var tvungna att följa, exempelvis sitta still på sin plats 

och inte avbryta den vuxna. Alla barn skulle delta efter samma förutsättningar och 

samlingen byggde på pedagogernas planering och var mer lik skolan än samlingen på 

avdelning ett. Författarna beskriver att genom lagom höga förväntningar på barn kan 

maktkamper undvikas och om dessa ändå skulle uppstå beskrivs det att barn inte bör 
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bestraffas för sitt beteende genom exempelvis exkludering ur samlingen. Istället bör 

pedagogen samtala med barnet kring händelsen. Pedagogerna på avdelning två 

fokuserar mer på att barn ska lära sig någonting, exempelvis om hösten. De ska 

förstå hur de förväntas bete sig i en grupp, så kallade sociala regler. Detta är också 

viktiga egenskaper som kan läras efterhand, med små barn bör dock pedagogerna 

fokusera mer på barns egen livsvärld och utgå från den samt försöka göra 

aktiviteterna meningsfulla för barn här och nu (a.a.). Det finns en risk att aktiviteter 

som sker på ett rutinmässigt sätt kan upplevas som meningslösa och inte intressera 

barnen (Jonsson, 2013). Författaren belyser även pedagogernas ansvar att utforma 

aktiviteter som barn uppfattar som meningsfulla. 

Även Eide, Osog och Pramling Samuelsson (2012) såg i sina undersökningar på ett 

urval av norska och svenska förskolor att barns möjlighet till delaktighet och 

inflytande var relativt begränsad vid samlingssituationer. Författarna beskriver att 

pedagogerna har ett komplext uppdrag och att det krävs en didaktisk förmåga. 

Pedagogerna behöver planera en verksamhet som fångar barns uppmärksamhet och 

utforma aktiviteter som kan locka till lek och lärande. Samtidigt måste de vara 

anpassningsbara för barns tankar, intentioner och funderingar. Även om pedagogerna 

planerat en aktivitet grundligt bör de vara beredda på att denna kan ändras beroende 

på barnens reaktioner på aktiviteten och dess upplägg. Det är viktigt att som pedagog 

i en sådan situation kunna gå ifrån sin planering och anpassa aktiviteten efter 

barngruppen (a.a.). Pedagoger i förskolan bör kunna fånga ögonblicket och gå ifrån 

sin planerade aktivitet (Benn, 2003). Att istället utgå ifrån det barnet för tillfället är 

intresserat av gör att pedagogen möter barnet i dess proximala utvecklingszon, den 

utvecklingszon där det har sin nyfikenhet och lust att lära (Eide, Osog; Pramling 

Samuelsson, 2012). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Det övergripande syftet med studien är att kritiskt granska förskolans samling utifrån 

barns möjlighet till inflytande och delaktighet. Utifrån studiens syfte ämnas det att 

synliggöra vilka rådande barnsyner som förekommer i samlingssituationer.  

Följande forskningsfrågor ligger till grund för studien: 

 Hur beskriver förskollärarna samlingens syfte utifrån barns inflytande och 

delaktighet? 

 Vilka normer och maktpositioner framkommer i lärarnas tal om syftet med 

samlingen?  

 På vilka olika sätt kan samlingen organiseras enligt förskollärarna för ett ökat 

meningserbjudande för alla barn? 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta avsnitt beskrivs studiens teoretiska referensram, det vill säga den teoretiska 

utgångspunkt studien kommer att ha när undersökningen görs. Studien kommer att 

utgå från två olika perspektiv kring lärande och utveckling, det relationella 

perspektivet och det punktuella perspektivet.  

Enligt Arnér (2006) fokuserar det relationella perspektivet på relationen mellan 

individer samtidigt som det krävs en reflektion mellan det individuella och det 

gemensamma. Författaren beskriver vidare att det relationella perspektivet behandlar 

frågor och problem i förhållande till relationer, de ser dem inte som enskilda 

händelser utan i ett sammanhang. De problem som kan uppstå är inte kopplade till 

individer, utan är skapade i ett gemensamt sammanhang (a.a.). Emilsson (2003) 

beskriver att perspektivet inte har fokus på det enskilda barnet och dess utveckling, 

utan sätter de medmänskliga relationerna i fokus. Det är dessa som är viktiga i de 

pedagogiska möten som sker. Genom relationer förstår människan både sig själv och 

sin omgivning och olika slags kommunikationsmöten där vuxna och barn möts blir 

då centrala (a.a.). I detta perspektiv blir pedagogens roll att vara medforskande och 

stötta barn i deras utforskande (Benn, 2003). Von Wright (2000) beskriver att det 

relationella perspektivet belyser att det aldrig säkert går att fastställa vem en individ 

är då detta skiljer sig beroende på vilket sammanhang individen befinner sig i. 

Författaren beskriver att människor ständigt förändras och denna förändring sker i 

möten med andra. Det punktuella perspektivet fokuserar på att exempelvis ett barn 

och en pedagog är två enskilda individer och de ses inte som en gemensam helhet 

utan olika delar. Medan det relationella perspektivet ser barnet och pedagogen som 

enskilda individer men att de gemensamt skapar en relation och ett sammanhang, de 

bildar tillsammans en helhet (a.a.). 

I det punktuella perspektivet uppfattas människan som en fristående individ med 

egna inneboende egenskaper (Arnér, 2006). Dessa egenskaper har ingen koppling till 

den situation eller det sammanhang som individen befinner sig i. Utifrån ett 

punktuellt perspektiv är en individ som den är oavsett situation. Uppstår det något 

problem finns detta inuti individen, inte i själva situationen. Det punktuella 

perspektivet öppnar inte upp för samspelsmöjligheter på samma sätt som det 

relationella (a.a.). Von Wright (2000) beskriver att det punktuella perspektivet är en 

syn på människans subjektivitet där den ses som en isolerad produkt av egenskaper 

eller omständigheter som kan särskiljas från sitt sammanhang. Det relationella 

perspektivet synliggör det punktuella perspektivets kommunikativa begränsningar 

och poängterar betydelsen av lärarens delaktighet och kommunikation (a.a.). 
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5 METOD 
I detta avsnitt redogörs för undersökningsinstrumentet fokusgrupp, urval, 

genomförande, forskningsetiska principer och en analysmodell av Johansson (2011).  

5.1 Fokusgrupp som undersökningsinstrument 

Studiens undersökningsinstrument utgår från fokusgrupper. Detta beskriver Wibeck 

(2010) som att en grupp människor samlas under en viss bestämd tid och diskuterar 

ett i förväg bestämt ämne. Detta ämne är bestämt av en moderator som är den som 

leder fokusgruppen. Det kan finnas fler än en moderator och dennes funktion är att 

initiera ett ämne och starta upp diskussionen samt att föra den vidare när deltagarna 

eventuellt behöver stöd i sitt fortsatta samtal. Optimalt antal deltagare i en 

fokusgrupp är cirka fyra personer eftersom författaren påvisar att ögonkontakt är 

viktig för att underlätta kommunikationen. Målet med en fokusgrupp är att 

deltagarna ska ges möjlighet att diskutera fritt med varandra i en avslappnad miljö. 

Det finns två olika funktioner med fokusgrupp som undersökningsinstrument; den 

första innefattar funktionen att studera innehållet och fokuserar då på deltagarnas 

attityder och åsikter kring ett visst fenomen. Den andra funktionen har mer fokus på 

interaktionen mellan deltagarna, detta för att se hur kunskaper och idéer kan 

utvecklas i en grupp (a.a.). Fokusgrupperna kommer i studien att användas som det 

beskrivs i den första funktionen eftersom syftet är att synliggöra respondenternas 

tankar, funderingar och attityder kring samlingen som fenomen. 

Fokusgrupper är särskilt användbara för att bland annat försöka förstå motiv och 

betydelser som kan förklara olika åsikter och synpunkter, samt för att försöka få en 

uppfattning om i vilken grad det kan finnas samstämmiga åsikter kring ett visst 

ämne. De kan även synliggöra om det kan förekomma olika åsikter som kan bidra till 

att det framkommer skillnader i synsätt och tankar kring ett ämne (Denscombe, 

2009). Författaren har tagit fram olika punkter kring forskningsetik kopplat till 

fokusgrupper som handlar om att de som agerar moderatorer ska respektera 

deltagarnas rättigheter och bevara deras värdighet samt undvika att någon tar skada 

av sitt deltagande. Moderatorerna ska se till att behålla deltagarnas integritet och 

arbeta på ett ärligt sätt. Det är viktigt att deltagarna informeras om att de inte får 

sprida vidare den information som framkommer på ett oetiskt sätt, kopplat till den 

tystnadsplikt som förekommer i verksamheten (a.a.). Skillnaden mellan en 

fokusgrupp och en intervju är att det under en fokusgrupp förekommer olika former 

av interaktion mellan deltagarna vilket ger dem möjlighet att förmedla kunskap som 

annars kan tas för givet, en så kallad tyst kunskap (Halkier, 2010). Dock kan båda 

dessa undersökningsinstrument användas när kvalitativa studier genomförs vilket 

(Denscombe, 2009) beskriver är lämpligt när exempelvis föreställningar och tankar 

kring någonting ska studeras. I denna studie undersöks förskollärares föreställningar 

kring samlingen i förskolan.  

5.1.1 Konsten att formulera en intervjuguide 

Vid utformandet av intervjuguide till fokusgrupperna låg studiens fiktiva scenario 

som grund (se bilaga 2). Denscombe (2013) beskriver detta som ett stimulus där 

moderatorn använder sig av någonting deltagarna har gemensamt för att få igång 

diskussionen. Det sätt de formulerade frågorna användes på under fokusgruppen är 

passande för vad Wibeck (2010) skulle kalla en ostrukturerad fokusgrupp. Detta då 
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frågorna endast används om deltagarna tappar fokus eller om diskussionen avtar och 

tystnar under en lång stund. Den sorts frågor som använts hamnar i kategorin öppna 

frågor, som Dimenäs (2007) beskriver som frågor där deltagarna inte enbart kan 

svara ja och nej utan att de kan bidra till mer utvecklade svar.  

5.1.2 Urval 
Fokusgrupperna genomfördes med sammanlagt nio verksamma förskollärare från två 

olika förskolor i samma kommun. I fokusgrupp ett ingick tre förskollärare som 

arbetar på en syskonavdelning med barn i åldrarna tre till fem år. I fokusgrupp två 

ingick det två förskollärare från samma avdelning med barn i åldrarna ett till tre år 

och en förskollärare från samma förskola men som arbetar på en syskonavdelning 

med barn i åldrarna tre till fem år. Den sista fokusgruppen, grupp tre, utgjordes även 

den av tre förskollärare som alla arbetar med barn i åldrarna tre till fem år, men på 

två olika avdelningar. Genom att inte ha för många deltagare i varje fokusgrupp 

anser Wibeck (2010) att det underlättar för moderatorn att besvara studiens 

frågeställningar, författaren belyser att tre till fyra deltagare är ett lämpligt antal.  

 

5.2 Genomförande 

Då studien utgår från att studera förskollärares föreställningar kring samlingens form 

och innehåll genomförs insamlingen av empiri genom fokusgrupper. Detta då 

Denscombe (2013) och Wibeck (2010) beskriver att en av funktionerna med 

fokusgrupper är att studera deltagarnas attityder och tankar kring ett visst fenomen. 

Genom det missivbrev (se bilaga 1) som skickades ut till två förskolor i samma 

kommun var det nio verksamma förskollärare som visade intresse för att delta i 

studien. Därefter bestämdes lämplig tid och plats för fokusgruppen. Dimenäs (2007) 

betonar vikten av att intervjuer och samtal bör ske på en avskild och lugn plats, detta 

för att undvika olika moment som kan störa samtalet. Av detta skäl genomfördes 

fokusgrupperna i ett avskilt rum i den verksamhet där förskollärarna arbetade. Det är 

moderatorns uppgift att skapa en trivsam och avslappnad miljö under fokusgrupperna 

(Denscombe, 2013). Genom att skapa en trivsam miljö samt att moderatorn visar ett 

genuint intresse för deltagarnas åsikter och tankar menar Lantz (2013) att studiens 

reliabilitet kan öka. Innan fokusgrupperna utformades ett fiktivt scenario (se bilaga 

2), en form av stimulus, som Denscombe (2013) menar är när moderatorn använder 

sig av någonting deltagarna har gemensamt för att få igång en diskussion. För att 

undvika att diskussionen skulle avta eller tappa fokus utformades ett fåtal 

frågeställningar, detta för att studien skulle få svar på de forskningsfrågor som är 

kopplade till syftet. Liknande frågor som formulerades (se bilaga 3) kategoriserar 

Wibeck (2010) som passande för en ostrukturerad fokusgrupp, där frågorna endast 

används då deltagarna möjligen tappar fokus eller behöver stöd i diskussionen. 

Respondenterna fick läsa det fiktiva scenariot för att sedan diskutera händelsen med 

varandra. Fokusgrupperna spelades in via ljudupptagning för att minimera risken att 

väsentlig information för studien inte skulle tas tillvara på (Lantz, 2013). De 

genomförda fokusgrupperna varade mellan 20 och 45 minuter.  

5.2.1 Bearbetning och analys av data 
Det insamlade materialet från fokusgrupperna transkriberades någon dag efter att de 

genomförts. Dessa gjordes genom att upprepade gånger lyssna på ljudinspelningarna 

och skriva ner vad respondenterna sa. Fejes och Thornberg (2014) beskriver detta 
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som ett första steg i att tolka det insamlade materialet. Därefter kategoriserades 

svaren i olika teman utifrån de valda teoretiska perspektiv studien har och den 

analysmodell som Johansson (2011) utformat. Genom att tolka data utifrån olika 

teoretiska begrepp och utan för givet tagna ramar kan det framkomma nya oväntade 

perspektiv på ett fenomen (Fejes; Thornberg, 2014). Författarna betonar vikten att se 

den insamlade empirin som någonting mer än det uppenbara, exempelvis utifrån ett 

mönster som forskaren kunnat urskilja. För att kunna göra detta betonar författarna 

att forskaren bör vara förtrogen med sitt insamlade material. Av detta skäl lyssnades 

och lästes materialet i studien upprepade gånger vilket Denscombe (2009) belyser är 

ett steg i att öka studiens giltighet. Därefter kunde det urskiljas olika mönster, som 

sedan kunde placeras i olika teman och kategorier. Detta gjordes genom att placera 

olika delar av samtalen utefter den valda analysmodellen samt utifrån studiens 

frågeställningar och syfte. Genom att analysera den insamlade empirin och försöka 

urskilja teman menar Denscombe (2009) att det kan öka studiens validitet. 

5.2.2 Analysmodell 
Följande analysmodell utgör analysverktyg för studiens resultat. Johansson (2011) 

visar hur de vuxna i förskolan utifrån tre varierande förhållningssätt med koppling 

till olika barnsyner kan möta barn i verksamheten. När resultatet analyseras används 

denna analysmodell för att försöka få syn på vilka olika barnsyner som förekommer 

med koppling till samlingssituationer i föreliggande studie.  

 

Barn som medmänniskor 

 

De vuxna har sin utgångspunkt i barnet och ser det som en medmänniska. 

Verksamheten anpassas efter barnets intentioner, erfarenheter och behov och dessa 

tas tillvara på. Pedagogerna försöker närma sig barnets perspektiv och förstå dess 

intentioner. Det finns en öppenhet för barnets tankar och funderingar. Den vuxna 

visar respekt för barnets vilja, ibland tillgodoses viljan och ibland bekräftas den bara 

av pedagogen. Det förekommer en respekt för barnets integritet och de vuxna vill 

inte kränka barnet, det förekommer kompromisser och samtal mellan barn och 

vuxna (Johansson, 2011). 

 

Vuxna vet bättre 

Inom detta synsätt beskriver Johansson (2011) att pedagogerna utgår från sitt egna 

synsätt på vad som är bäst för barn, det förekommer ett ovanifrån- perspektiv. 

Istället för att utgå från barnen är det de vuxnas idéer som går före barns tankar och 

funderingar kring olika fenomen. Måluppfyllelse är i fokus och det uppstår ofta 

dilemman för pedagogerna att antingen genomföra ett normativt uppdrag eller att 

möta barnet som individ. Det finns ingen närhet till barnets synsätt utan de vuxnas 

perspektiv är centralt i den pedagogiska praktiken. 

 

Barn som irrationella 

Barns intentioner upplevs som irrationella och de vuxna anser inte att barn har 

förmåga att på egen hand skapa mening i sin tillvaro. Oftast tolkas barns intentioner 

som negativa och de begränsas i sitt utforskande. I denna barnsyn finns ingen 

öppenhet utan de vuxna fokuserar mer på barns brister och de förmågor de saknar. 
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Oftast tillskrivs vissa barn negativa egenskaper och bemöts därefter, trots att de har 

andra intentioner (Johansson, 2011). 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) beskriver att lärare som möter barn i 

sina verksamheter alltid agerar utifrån sina föreställningar, erfarenheter och 

kunskaper kring barn. Författarna beskriver att varje pedagog har sin egen teori kring 

barn, denna kan vara baserad på många olika saker, exempelvis den egna 

barndomen, utbildning, erfarenheter eller utifrån sin praktiska verksamhet. Den kan 

vara både medveten och omedveten och den har alltid en betydelse för hur 

pedagogen ser på barnet och agerar i den pedagogiska praktiken. Den teori som 

pedagogerna har kan både hjälpa dem i deras arbete och ge dem styrka i och med en 

teoretisk grund, men den kan också skymma deras vy för nya insikter och aspekter i 

den pedagogiska verksamheten. Vidare beskrivs det att en teori inte är en sanning 

utan mer ett sätt att se på saker, som ett par pedagogiska glasögon (a.a.).  

 

Förhoppningen är därmed att det relationella perspektivet och det punktuella 

perspektivet samt den presenterade analysmodellen kan fungera som kraftfulla 

analysverktyg i studien med koppling till förskollärarnas syn på samlingen och dess 

funktion utifrån relationerna och miljöns påverkan i förskolan.  

 

5.3 Forskningsetiska principer 

Studien har innan, under och efter de genomförda fokusgrupperna tagit hänsyn till de 

fyra forskningsetiska principerna framtagna av Vetenskapsrådet (2002).  

1) Informationskravet betyder att moderatorerna förklarar för deltagarna att deras 

medverkan är frivillig och om de på något sätt skulle känna sig obekväma och vilja 

avsluta sin medverkan är det tillåtet oavsett tidpunkt under studiens gång. Detta 

gjordes både när missivbrevet (bilaga 1) lämnades ut samt innan själva 

fokusgrupperna genomfördes. 2) Samtyckeskravet innebär att förskollärarna blir 

tillfrågade om de vill delta i studien. Detta gjordes genom att skicka ut ett missivbrev 

och samtidigt informerades förskollärarna om studiens innehåll och syfte och de fick 

ge samtycke till att delta i studien. 3) Nyttjandekravet innebär att förskollärarna 

informeras om hur den färdigställda studien kommer att användas. Exempelvis 

publiceras i DIVA och därmed bli en offentlig handling, samt att arbetet kommer 

läsas av handledare, examinator och ett fåtal andra studenter. Det tillhör att informera 

om hur den insamlade empirin kommer att hanteras under skrivprocessen, 

exempelvis att svaren transkriberas men raderas när arbetet är färdigskrivet. 4) 

Konfidentialitetskravet betyder att eventuella namn kommer vara fiktiva och att 

ingen känslig information kommer att framgå och att alla förskollärare i studien 

benämns som respondenter. Dessutom skrivs arbetet på ett sådant sätt att ingen kan 

urskilja deltagarnas identitet och vilka specifika situationer de eventuellt kan 

diskutera (a.a.). 
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6 RESULTATREDOVISNING 
Under denna rubrik redovisas det resultat integrerat med studiens analys från de tre 

fokusgrupperna som är kompatibelt med syftet för studien och utifrån den teoretiska 

referensramen. De medverkande förskollärarna benämns alla som respondenter i 

resultatet. Under det första temat presenteras de olika syften med samlingen i 

förskolan som framkom i studien och den andra delen behandlar förskollärarnas 

förhållningssätt kopplat till samlingen utifrån den analysmodell Johansson (2011) 

utformat. Det tredje temat innefattar hur förskollärarna kommunicerar olika sätt barn 

kan möjliggöras inflytande och delaktighet i samlingssituationer. Det fjärde och sista 

temat behandlar hur förskollärare beskriver två tillvägagångssätt som de anser leder 

till ett ökat meningserbjudande i samlingssituationer.    

6.1 Samlingens övergripande syften  

Under denna rubrik redogörs för de tre huvudsakliga syften med samlingen i 

förskolan som framkommer i studien. Det första syftet enligt respondenterna var att 

skapa en vi-känsla och en gemenskap i barngruppen, det andra syftet var att använda 

samlingen som en informativ stund samt där olika kunskapsämnen kunde behandlas. 

Det tredje och sista syftet var att samlingen sågs som en möjlighet för barn att varva 

ner före lunchen.  

6.1.1 Ett verktyg för gemenskap  
Gemensamt för flera av studiens respondenter var att samlingens huvudsakliga syfte 

var att skapa en vi-känsla och att gemenskapen sågs som viktig. Samlingen sågs som 

ett verktyg för att synliggöra alla barn, vissa ansåg till och med att samlingen var ett 

av de få moment på förskolan där detta kunde ske. Respondenterna fokuserar under 

denna kategori på gruppen och dess relationsskapande, vilket kan liknas vid ett 

relationellt perspektiv (Arnér, 2006).  

”Att man ändå känner att man är tillsammans, till exempel sjunga är 

väldigt trevligt. Det är någonting som stärker alla barn och man får en vi-

känsla. Det är ett viktigt syfte tycker jag när jag sitter och har 

sångsamling före maten till exempel”. 

Respondenten uttrycker att samlingen är en aktivitet där det uppstår en slags vi-

känsla, respondenten kopplar samman sången som ett verktyg för att möjliggöra att 

alla barn stärks. Själva samlingen ses inte som ett verktyg i sig för att stärka alla barn 

utan det är innehållet förskolläraren väljer att ha i samlingen som bidrar till det. 

Respondenten uttrycker att det är de vuxna som vet vilket innehåll som är bäst för 

barn, exempelvis att samlingen ska innehålla sång för att det enligt de vuxnas 

uppfattning stärker dem. Detta kan liknas vid ett synsätt där den vuxna utgår från sitt 

eget perspektiv och tankar kring om vad som är bäst för barnet (Johansson, 2011). 

Att respondenterna fokuserar mycket på att skapa en vi-känsla och en gemenskap i 

gruppen i samlingssituationer är ingenting nytt inom det förskolepedagogiska 

området utan dessa funktioner belyses i tidigare studier . (Rubinstein Reich 1993; 

Eide, Osog & Pramling Samuelsson 2012; Haglund 2004.) 

 

Vissa respondenter gav uttryck för hur samlingens syfte förändrats och att den förr 

var den mest centrala lärandesituationen i förskolan, men betonar nu att lärande 

istället sker under hela dagen. De lär ju under hela vistelsen, under hela dagen. I alla 
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situationer. Tänker vi. Ytterligare tankar kring detta uttrycks och kan liknas vid det 

Rubinstein Reich (1993) beskrivit i sin avhandling kring samlingen och dess 

utveckling.  

 
”Vi har ju diskuterat samlingen jättemycket, samlingen är ju inte som den 

var, nu är jag ju lite gammal då, men förr var den lärande stunden. Då 

samlade man alla barn i ring och pratade om rotfrukter i 20 minuter och 

så skulle alla barn kunna det och så tussade man en morot efter det. Så är 

det ju inte längre, nu är väl samlingen mer en stund för att se varandra 

kanske. Att få en vi-känsla, här är vi. Och kanske för att lugna ner precis 

innan lunch”. 

”Ja, det var så då, det var väldigt viktigt, det ansåg man då. Vilket vi ju 

inte anser nu, forskning visar ju att det inte är någon jättebra 

inlärningssituation. Att sitta alla i en samlingssituation och alla kommer 

inte till tals”. 

Utifrån respondenternas utsagor synliggörs hur samlingens syfte skiftat från att vara 

den centrala lärandesituationen till att bli en möjlighet för barn att varva ner och för 

förskollärarna att se alla och skapa en vi-känsla i barngruppen. Det beskrivs hur 

synen på samlingens roll i förskolan förändrats och att den förr ansågs väldigt viktig. 

En av respondenterna uttrycker att samlingen inte är en optimal inlärningssituation 

och kopplar samman detta med att alla barn måste sitta med och eventuellt inte 

kommer till tals. Samlingens förändrade syften är någonting som Rubinstein Reich 

(1993) beskriver i sin avhandling där detta kopplas samman med samhällets 

utveckling.  

Samlingen sågs av vissa respondenter som ett verktyg för att kunna se alla barn och 

de menade att detta annars kunde vara svårt i andra moment på förskolan. Detta 

eftersom alla barn då inte var samlade på en och samma plats. Samlingen sågs som 

en plats där det kunde möjliggöras att samla alla barn samtidigt. 

”Här ser man ju hela gruppen när man sitter i cirkeln. För det kan vara 

svårt annars, att se alla barn”. 

Respondenten uttrycker samlingen som ett moment där förskolläraren kan se alla 

barn och påpekar att detta kan vara svårt i övriga delar av verksamheten. 

Respondenten betonar mestadels själva utformandet på samlingen, att barnen sitter i 

en cirkel som ett verktyg för att se alla barn. Detta kan liknas vid de pedagogiska 

inslag som har sitt ursprung från Fröbels tankar där cirkeln sågs som en viktig del i 

att skapa gemenskap och synliggöra alla barn i gruppen (Rubinstein Reich, 1993; 

Ekström, 2007).  

6.1.2 En informativ stund 
I det insamlande materialet uttryckte ett antal respondenter att ett av samlingens 

syften kunde vara att informera barnen om olika delar ur verksamheten eller att det 

kunde vara en stund där olika förmågor hos barnen kunde fokuseras.  

”Samlingen är ju också en sådan där, eller kan ju vara, en informativ 

stund. Vad man ska göra eller vad man har gjort idag”. 
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Respondenten uttrycker att samlingen kan möjliggöra för den vuxna att informera 

barnen om vad som ska ske eller har skett under dagen, eftersom alla barn då är 

samlade samtidigt. Några andra respondenter beskriver att samlingen kan möjliggöra 

för barnen att samtala med sina kamrater om saker de vill berätta. I observationer 

som Rubinstein Reich (1993) genomfört gällande samlingens olika syften och 

funktion framkom det liknande faktorer som stämmer in på det som respondenterna 

ger uttryck för. Exempelvis att samlingen ses som en social träning och där barn ges 

möjlighet att tala i grupp eller där samlingen ses som ett kunskapsförmedlande 

moment och det blir en slags förmedling från den vuxna till barnen (a.a.).  

I materialet kunde det urskiljas att vissa respondenter uttryckte samlingen som ett 

lärande moment, där kunskap skulle förmedlas till barnen och till viss del observeras. 

Studier har visat att samlingens syfte bland annat kan innefatta att vara 

skolförberedande och där förmågor barn senare kan tänkas ha nytta av övas upp 

(Rubinstein Reich, 1993). 

 
”Och sen gör jag en saga som jag hittar på lite granna, väver in matte i 

den här och ser hur barnen hänger med. Jag tror jag använder ganska 

mycket, så jag får in mycket där jag kan observera vart de står. Plus att 

jag vill att det förhoppningsvis ska vara lite roligt, men det ska vara en 

mysig stund va”.  

Respondentens utsaga tyder på att det i förskolan kan förekomma en syn på 

samlingen som en aktivitet där kunskap kan synliggöras och tränas på. Respondenten 

uttrycker att denne i samlingen kan observera vart de står och ser hur mycket barnen 

hänger med, vilket kan likna en skolförberedande funktion med samlingen 

(Rubinstein Reich, 1993). Utsagan synliggör en skillnad på lärande och att det ska 

vara lite roligt. Detta kan liknas vid den barnsyn Johansson (2011) beskriver som 

vuxna vet bättre då måluppfyllelse är i fokus.  

6.1.3 En möjlighet att varva ner  

Det sista framträdande syftet med samlingen i förskolan som kunde urskiljas i det 

insamlade materialet var att barnen skulle ges möjlighet att varva ner innan maten. 

En skillnad som framkom i detta syfte gentemot de andra två var att samlingen inte 

enbart sågs som en enskild pedagogisk aktivitet utan som en aktivitet för att 

möjliggöra andra organisatoriska aktiviteter på förskolan.  

 
”För egentligen vill vi ju att barnen ska komma in, samla sig på mattan 

för att vi dukar ju under tiden och för att den som dukar sedan ska kunna 

tala om vad det är för mat och varsågod, för att man ska varva ner lite”. 

 

Utifrån respondentens utsaga framkommer det att denna uttrycker två huvudsakliga 

syften, att samlingen ska ske för att vi dukar ju under tiden och för att barn ska ges 

möjlighet att varva ner. En intressant aspekt var när frågan om barn skulle klara av 

lunchen utan att varva ner i samlingen ställdes till respondenterna i denna 

fokusgrupp, svarade de enhälligt ja. Utifrån citatet beskrivs samlingen som en 

situation för att underlätta andra saker som ska hinnas med i verksamheten, 

exempelvis duka före lunch. En annan respondent uttrycker en oro kring hur det 

skulle kunna se ut om samlingen blev mer som ett erbjudande för barnen. 
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”Men jag bara tänker, om vi skulle ha så, hur blir det då? En dukar med 

en vuxen och så väljer två tredjedelar av barnen att fortsätta leka. Vi äter 

ju i alla rum, så det funkar ju oftast inte, vi måste städa för att kunna äta”. 

 

Här betonas organisatoriska orsaker till att samlingen ska genomföras istället för att 

det har ett enskilt pedagogiskt syfte. Studier visar att det krävs en reflektion i 

arbetslaget kring samlingens funktion och syfte och om detta inte sker riskerar 

samlingen att bli en rutinmässig situation utan mening för varken barn eller 

pedagoger (Åberg, Lenz Taguchi, 2007). Respondenten uttrycker en tanke om att de 

flesta barn inte skulle välja att delta i samlingen om den skulle bli ett erbjudande i 

verksamheten. 

6.2 Förskollärarnas förhållningssätt 

I det insamlade materialet framkom det att förskollärarnas förhållningssätt i 

samlingssituationer ofta påverkades av den rådande barnsyn de hade i själva 

situationen. En intressant aspekt i empirin var att dessa barnsyner inte alltid var 

avgränsade, utan samma förskollärare kunde ha två olika barnsyner i en och samma 

situation, vilket bland annat kommer synliggöras i redovisningen nedan. Studiens 

analyser kommer utgå från den analysmodell gällande barnsyner som Johansson 

(2011) har problematiserat i sin litteratur. Utifrån dessa barnsyner kunde det urskiljas 

olika slags normer och maktpositioner, vilket även kommer fokuseras under följande 

avsnitt.  

6.2.1 Vuxna vet bättre 
I materialet uttryckte några av respondenterna samlingen som ett viktigt inslag i 

förskolan utifrån förskollärarnas egna perspektiv. Ofta utgick respondenternas från 

sina egna uppfattningar om varför samlingen var meningsfull och det förekom en syn 

att barn ibland inte visste sitt eget bästa och därför inte ville delta i 

samlingssituationer.  

 
”Utan samlingen är ju för att några barn kanske inte ens vet att jag är här 

idag, inte jag som fröken, men om jag skulle vara ett barn. Sitter man i 

samlingen så får man se sina kompisar och jag tror att alla egentligen vill 

vara med men sen kanske man är mitt uppe i en lek och då är det så 

bekvämt att fortsätta. Man kanske egentligen vill sitta i samlingen och 

har något kul att berätta. Då kanske vi ska pusha lite till det”. 

 

Respondentens utsaga har till viss del inslag av att det ligger i den vuxnas makt och 

ansvar att avgöra dels om barnet uppfattar samlingen som meningsfull då denne 

uttrycker att jag tror att alla egentligen vill vara med, vilket är en uppfattning som är 

grundad ur den vuxnes perspektiv. Barnet tillskrivs även egenskaper, exempelvis 

bekvämlighet samt att det verkar vara i den vuxnas makt och ansvar att få barnet att 

vilja delta i samlingen. Det förekommer ett så kallat ovanifrån- perspektiv där den 

vuxnas synsätt styr vad som anses vara bäst för barnet. (Johansson, 2011).  

Vissa av respondenterna problematiserar komplexiteten i att bemöta barn utifrån 

deras önskningar och behov, då det ibland kan krocka med det respondenterna 

önskar att barn skulle vilja.  
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”Men jag tror också det här att det är en balansgång och göra det barnen 

vill och det som jag skulle önska att barnen ville, alltså det här ge och ta 

lite så man får upptäcka lite nytt som man inte visste att man tyckte var 

lite kul faktiskt men att man får ge det lite tid ”vänta du ska få se nu 

kommer snart det här”, att dra lite i deras trådar”. 

 

Utsagan ovan problematiserar barns och den vuxnes olika perspektiv, dock tyder det 

på att det är den vuxna som har det sista ordet. Samlingen ses som en situation där 

måluppfyllelse är viktigt, då respondenten uttrycker att de gärna vill att barnen 

upptäcker lite nytt och normen som uttrycks är att barn ska delta i 

samlingssituationen. Haglund (2004) belyser att samlingen är en situation där olika 

maktpositioner kan synliggöras och att den som leder samlingen oftast bestämmer 

hur den ska utföras och vilket innehåll den ska ha. Utifrån barnsynen att den vuxna 

vet bättre är måluppfyllelse ofta i fokus och det kan uppstå ett dilemma där 

pedagogen måste ta ställning till att antingen utföra ett normativt uppdrag eller 

bemöta barnet som individ. (Johansson, 2011).   

 

Det finns exempel i studiens empiri där det uttrycks normativa åsikter kring hur barn 

bör bete sig i en samling ur förskollärarens perspektiv och där det förekommer två 

olika barnsyner i samma utsaga.  

 
”Fast ibland orkar de ju inte sitta still och vara snälla. De måste få röra på 

sig lite också”. 

 

Utifrån utsagan kan det utläsas att normen i en samling är att barn ska vara snälla och 

sitta stilla, detta utifrån den vuxnes perspektiv. Utsagan visar på att det finns en viss 

förståelse för att barn har ett rörelsebehov, men att detta krockar med de normer 

samlingen innehåller. Studier har visat att barn ofta tvingas underkasta sig vissa 

regler och normer för att en samling ska äga rum (Haglund, 2004). Samtidigt består 

utsagan av två olika barnsyner, en där den vuxna vet bättre eftersom det normativa 

beteendet problematiseras. Dock uttrycks en strävan mot att försöka förstå barn 

utifrån deras individuella behov, då respondenten uttrycker att de måste få röra på 

sig lite också. Utsagan kan liknas vid att förskolläraren ser barn som medmänniskor 

och en strävan mot det relationella perspektivet (Johansson, 2011; Arnér, 2006).  

6.2.2 Barn som irrationella 
Den andra barnsynen som framkom var synen på barn som irrationella, där 

respondenterna ofta tillskrev barn olika beteenden och egenskaper kopplade till 

samlingen utan försök till reflektion kring en eventuell bakomliggande orsak. Detta 

tyder på ett punktuellt perspektiv där barn ofta tillskrivs negativa egenskaper (Arnér, 

2006; Von Wright, 2000). I materialet kunde det uttryckas olika normer som 

respondenterna kopplade till samlingssituationerna i förskolan.  

”Ja är de arga, så får de gå ut och hjälpa till att duka”. 

 

Barnen tillskrivs en egenskap av att vara arg, vilket inte uppfattas som ett önskvärt 

beteende i samlingen och därmed utesluts barn ur aktiviteten och får istället gå ut och 

duka. Det finns inget försök till att förstå de eventuella bakomliggande orsakerna till 

barns beteende och den egenskap som barnen tillskrivs är ur den vuxnes perspektiv 
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något negativt. Detta kan liknas vid den barnsyn Johansson (2011) beskriver som att 

pedagogen ser barn som irrationella. Det finns inget försök till att förstå barns 

beteende utifrån det sammanhang de befinner sig, vilket är ett vanligt synsätt i det 

punktuella perspektivet där pedagogiken ofta är individcentrerad. Problem som 

uppstår tillskrivs den egna individen (Arnér, 2006; Von Wright, 2000). Utsagan visar 

att barn utesluts ur samlingen på grund av oönskat beteende. Studier har visat att 

uteslutning är en form av negativ makt och att den inte leder till någonting positivt, 

utan istället bidrar till ytterligare maktkamper mellan den vuxna och barnet. Istället 

förespråkas kommunikation kring händelsen för att försöka undvika upprepade 

tillsägelser under samlingen. (Dolk, 2013; Collins & McGaha, 2002). 

 
”Man funderar på varför ett barn, om det är ett barn som nästan aldrig vill 

vara med på samlingen. Då funderar man ju lite på varför kanske. Och så 

vill man ju prova då om det barnet får sitta med i knäet kanske eller 

hjälpa till med flanosagan eller välja saga, det testar man ju lite. Eller om 

någon annan i personalgruppen kan ta med den och sitta med den, ifall 

det är på grund av osäkerhet eller om det är någonting annat. Trötthet 

eller uttråkighet”. 

 

Förskollärarens utsaga visar på att det finns en förväntning att barnet ska delta i 

samlingen. När barn visar motstånd genom till exempel trötthet och uttråkning 

tillskrivs barnet problemen. Markström (2005) problematiserar att om ett barn agerar 

annorlunda och bryter mot någon norm uppstår det oftast problem, och många 

gånger kopplas detta problem till barnet som individ (Arnér 2006). Normen som 

respondenten ger uttryck för är att barnet ska delta vid samlingen och att det är 

barnet som ska förändras för att passa in i den rådande normen på förskolan. Studier 

visar att normer kring samlingen ofta utgörs av att alla barn ska delta samtidigt 

(Haglund, 2004). Den vuxna har till viss del en vilja att se de bakomliggande 

orsakerna till barnets beteende, exempelvis trötthet, vilket kan kopplas samman med 

en barnsyn där barn ses som medmänniskor (Johansson, 2011). I analysen framkom 

det att ansvaret kring ointresset av samlingen läggs på barnet och att det tillskrivs 

negativa egenskaper, vilket är sammankopplat med en barnsyn där barn ses som 

irrationella (a.a.).  

  

6.2.3 Barn som medmänniskor 
Den tredje barnsynen som respondenterna gav uttryck för var där förskollärarna ser 

barn som medmänniskor och att den vuxna har sin utgångspunkt i barnet, samt att 

verksamheten försöker anpassa sitt innehåll utefter barns tankar och intressen. I 

analysen framkommer det att förskollärarna i denna barnsyn mestadels agerar utifrån 

ett relationellt perspektiv. Det fanns en vilja att inte kränka barn och deras integritet 

sågs som en viktig del i samlingssituationer. Utifrån studiens insamlade empiri kunde 

det urskiljas att respondenterna hade en vilja att bemöta alla barn utifrån deras behov, 

men att de påpekade olika slags faktorer, exempelvis organisatoriska, som hinder för 

att kunna göra detta.  

”De andra älskade samlingen och vi höll på mycket med sagor, men han 

fick vara, så vi drar ju inte in honom i samlingen. Men efter 3-4 ggr så 

närmade han sig samlingen mer och mer och till slut var han där. Han 

fick liksom närma sig själv”. 
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Utifrån denna utsaga visar förskolläraren hänsyn till barnets vilja och dess integritet. 

Detta då utsagan ger uttryck för att barnet inte tvingas att delta i samlingen utan får 

närma sig på egen hand och i sin egen takt, en syn där barn ses som medmänniskor 

(Johansson, 2011).  När barn på egen hand får närma sig samlingen som fenomen 

ökar möjligheterna till högt meningserbjudande för varje barn (Collins & McGaha, 

2002). När vidare analys av utsagan görs framkommer det att respondenten 

förmedlar en norm kring samlingen och den utgörs av att alla barn helst ska delta i 

samlingen. 

I studiens insamlade material förekom exempel på hur respondenterna uttryckte 

tankar kring samlingen utifrån både det punktuella och det relationella perspektivet. 

”Men det är nog viktigt att gå till sig själv lite när det inte funkar, för 

oftast om det är något barn som börjar leka eller pilla på något annat så 

tänker man bara ”Men åh kan han inte bara sitta still och lyssna?” men då 

kanske det är för att jag är ointressant? Och inte för att han vill leka, han 

kanske tycker samling är jättekul men just det här var inte kul. Sen kan 

det ju inte alltid passa alla barn”. 

Respondenten ger uttryck för hur denne enligt ett punktuellt perspektiv kan uppleva 

irritation när barn inte sitter still och lyssnar, det vill säga inte följer de normer som 

förekommer i samlingssituationer (Markström, 2005). Samtidigt som den i samma 

utsaga ger uttryck för relationella tankar kring situationen, där barnets beteende 

försöker förstås i det sammanhang det befinner sig, i det här fallet förskolans 

samling. Det finns en strävan mot det relationella perspektivet. Dock uttrycker 

respondenten att oftast om det är något barn som börjar leka eller pilla på något 

annat så tänker man bara Men åh kan han inte bara sitta still och lyssna?. 

Respondentens utsaga tyder på att det oftast framkommer punktuellt bemötande 

gentemot barn när de uppvisar oönskat beteende i samlingssituationer. 

I princip alla respondenter i studien är eniga om att de inte vill avbryta barn för att ha 

samling och när detta görs, är det enligt respondenterna på grund av organisatoriska 

orsaker. Fast idag kan vi ju inte, säger en när de diskuterar om barn behöver vara 

med i en aktivitet eller inte och syftar på att det inte fungerar på grund av att de har 

reflektionstid på förmiddagen. 

I studiens analys synliggörs det att respondenterna anser det fult att avbryta barn och 

att det helst inte är någonting de vill göra. Jag tycker det är viktigt att sträva efter att 

ha så få avbrott som möjligt. De verkar se barns pågående aktiviteter som någonting 

viktigt och som barn ska ha rätt till att ägna sig åt utan att de ska avbrytas för en 

vuxeninitierad aktivitet. Detta kan till viss del liknas vid det Johansson (2011) 

beskriver som en barnsyn där verksamheten anpassas efter barnets behov, önskningar 

och erfarenheter.   

6.3 Inflytande och delaktighet 

Under fokusgrupperna framkom olika diskussioner kring barns delaktighet och 

inflytande vid samlingssituationer. När studiens insamlade empiri analyserades 

framkom det att vissa delar av det inflytande och den delaktighet som diskuterades 

hamnade under kriterier som Hamerslag (2013) i sin avhandling beskriver som icke-

delaktighet, så kallad dekoration, manipulation och symbolvärde. Detta kommer att 

redogöras för och exempel kommer ges under följande rubrik. Temat kommer även 

synliggöra de delar ur empirin som belyser det studier visar är reell delaktighet och 

inflytande, samtidigt som det kommer problematiseras att dessa begrepp inte är 
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entydiga. Detta bidrar till att respondenterna i studien ser sitt uppdrag gällande barns 

delaktighet och inflytande till viss del som komplext.  

6.3.1 Dekoration, manipulation och symbolvärde 
I studiens insamlade material framkom utsagor angående barns delaktighet och 

inflytande kopplat till samlingen och en intressant aspekt var att några av dessa föll 

inom ramen för vad Hamerslag (2013) i sin avhandling beskriver som kriterier för 

icke-delaktighet. Dessa benämns som dekoration, manipulation och symbolvärde och 

några av dessa kriterier kunde urskiljas i studiens material.  

”Barn är snälla, de protesterar inte så mycket. De kommer och sätter sig 

ändå men det blir lite mycket. Det blir tjatigt, man ser att de inte tycker 

att det är så kul.” 

I citatet ovan uttrycker respondenten att barn är snälla och inte protesterar så mycket, 

detta kopplas till själva processen att barnet kommer och sätter sig i samlingen. Dock 

ger respondenten uttryck för att ett visst motstånd sker under själva samlingen 

eftersom denne upplever att det blir tjatigt och att barnen inte tycker det är särskilt 

kul. Barns beteende i utsagan liknar det Rubinstein Reich (1993) och Dolk (2013) 

beskriver angående barns motstånd vid samlingssituationer. Den delaktighet som 

beskrivs i utsagan ovan leder inte till någon reell makt från barns perspektiv, utan 

målet är att få dem att delta, ett så kallat symbolvärde (Hamerslag, 2013). Studier 

visar att vuxna ofta utgår från att barn ska delta i olika aktiviteter, trots att de tydligt 

visar att de inte vill (Johansson, 2011). Detta bemötande gentemot barn tyder på ett 

punktuellt perspektiv (Arnér, 2006; Von Wright, 2000). 

Då respondenterna diskuterar om alla barn behöver vara med på samlingen eller inte, 

framkommer det från några respondenter att det i deras verksamhet egentligen inte 

finns något val gällande detta.  

”Ja vi kan ju inte säga att vi har att de kan välja att vara med på 

samlingen eller inte, det kan jag inte säga”. 

Detta kan liknas vid att alla barn övertalas att delta utan att egentligen ha förstått 

varför och för vem de deltar i samlingen, det Hamerslag (2013) benämner som 

manipulation. Arnér (2006) belyser vikten av att barn får erfarenhet av reell 

delaktighet och inflytande i verksamheten och att det krävs kommunikation mellan 

barn och vuxna kring detta, vilket liknas vid att inta ett relationellt perspektiv på 

delaktighet och inflytande (Von Wright, 2000). Vidare beskriver författaren att 

vuxeninitierade aktiviteter ibland kan upplevas som diffusa för barn, eftersom de inte 

förstår den bakomliggande orsaken till aktiviteten.  

6.3.2 Reell delaktighet och inflytande 
Respondenterna i studien såg begreppen delaktighet och inflytande som svåra att 

definiera och ansåg att det var komplext att möjliggöra delaktighet och inflytande 

samtidigt som de skulle följa de rådande normer som är kopplade till 

samlingssituationer i förskolan. Studier visar att det finns många olika definitioner 

kring dessa begrepp och att reflektion är viktigt för att synliggöra innebörden i 

begreppen. (Arnér 2006; Dolk 2013; Bjervås 2003).  

”Så det är alltid lite sådär, hur mycket ska barnen bestämma? Hur mycket 

ska vi bestämma? Vad är det vi tror är bra för dem? Och så ska 

föräldrarna ha inflytande också till viss del, även om det är vi som 

bestämmer. Det är ju så.” 
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Här synliggörs det hur respondenten problematiserar flera olika aspekter kopplat till 

delaktighet och inflytande. Dels hur mycket barnet respektive de vuxna ska 

bestämma och dels vad de vuxna anser är bäst för barn, ett så kallat ovanifrån- 

perspektiv, där de vuxna utgår ifrån sina egna uppfattningar (Johansson, 2011). Det 

kommuniceras en viss maktaspekt då utsagan tyder på att det är förskollärarna som 

bestämmer. Detta eftersom respondenten uttrycker även om det är vi som bestämmer. 

Det är ju så. Dolk (2013) beskriver att teorier om delaktighet och inflytande ofta 

bygger på makt och att det är någonting som den vuxna har, när viss del av makten 

ges till barn äger delaktighet och inflytande rum. Respondentens utsaga syftar till 

viss del på detta. Respondenten uttrycker vissa relationella inslag, då denne 

problematiserar relationen mellan barn och de vuxna samt föräldrarna. Dock 

uttrycker maktaspekten i utsagan ett punktuellt perspektiv (Arnér, 2006; Von Wright, 

2000). 

 

Ofta kopplade respondenterna samman delaktighet och inflytande med att barn skulle 

få vara med vid beslutsfattande, exempelvis gällande samlingens innehåll och 

utformning.  

”Jag kan ju ha tänkt ett antal sånger men barnen önskar några andra och 

då kör jag ju på det som önskas, då försöker man få in några nya 

emellanåt. Men man lyssnar även in det som barnen säger. Demokrati 

och medbestämmande.” 

”Och sen så kommer ju de här barnen oftast med förslag på vad 

samlingen ska innehålla, både lekar och ramsor kommer de ju med. Och 

sagor, så att, sen är jag väldigt så nu lyhörd för vad de säger och vill 

fortsätta samlingen med, då tror jag den blir mest meningsfull.” 

Utifrån de två citaten ovan synliggörs det hur respondenterna uttrycker att barn ska 

ges möjlighet att påverka samlingens innehåll och utformande, detta kopplas 

samman med demokrati och medbestämmande. Detta synsätt kan liknas vid ett 

relationellt perspektiv (Arnér, 2006). Bjervås (2003) påvisar att beslutsfattande är en 

del i att vara delaktig och ha inflytande, men att det även krävs att det som barn 

uttrycker tas tillvara på och används i verksamheten. Det framkommer tydligt att 

respondenterna kopplar samman demokrati med att få göra ett val och därmed 

påverka sin situation och verksamheten, vilket de i sin tur anser leder till delaktighet 

och inflytande.  

6.4 Meningserbjudande 

De två huvudsakliga tillvägagångssätten för att möjliggöra meningserbjudande som 

framkom var att utgå från barns intresse och tidigare erfarenheter samt en strävan 

mot att genomföra samlingen i mindre grupper. Mycket av det respondenterna 

nämner kring meningserbjudande kan kopplas samman med begreppen delaktighet 

och inflytande. Studier visar att när barn får möjlighet att påverka sin verksamhet och 

ha inflytande ökar möjligheterna till högt meningserbjudande i förskolans samlingar 

(Collins & McGaha, 2002). 
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6.4.1 Att utgå från barns intresse och tidigare erfarenheter 
Under fokusgrupperna framkom olika förslag på hur meningserbjudandet kunde öka 

i samlingen och flera av respondenterna menade att en viktig faktor var att utgå från 

barns intressen och att försöka göra samlingarna mer spännande för barn. 

 
”Och då har vi ju observerat lite innan och liksom hört oss för med 

barnen vad de är intresserade av och försöka göra det lite roligt och 

spännande”. 

 

”Vi får fråga barnen vad de vill ha i samlingen” 

 

Det som respondenterna beskriver ovan har i studier visat sig möjliggöra ett ökat 

meningserbjudande, att intresset för samlingen ökade när den utgick från barns 

tidigare erfarenheter samt byggde på deras intressen (Collins & McGaha 2002).  

Studier visar att förskollärare har ett komplext uppdrag där de ska planera en 

verksamhet som fångar barns uppmärksamhet samtidigt som de ska vara öppna för 

barns intentioner och intressen. (Eide, Osog, Pramling Samuelsson 2012).   

 
”Och sagor, så att, sen är jag väldigt så nu lyhörd för vad de säger och 

vill fortsätta samlingen med, då tror jag den blir mest meningsfull. Än att 

jag ska säga, nu sjunger vi det här och det här och det här”.  
 

Respondenten ger uttryck för vikten av lyhördhet i samlingssituationer och att kunna 

följa barns intentioner, trots att respondenten eventuellt planerat att samlingen ska 

innehålla andra moment, vilket liknar ett relationellt perspektiv (Arnér, 2006). 

6.4.2 Mindre grupper 
Det andra huvudsakliga tillvägagångssättet för att öka meningserbjudandet i 

samlingen som framkom var att genomföra samlingarna i mindre grupper. Detta 

eftersom respondenterna då ansåg sig har större möjlighet att se varje barn och att de 

kunde få göra sin röst hörd. Tidigare studier kring samlingen har förespråkat 

liknande tillvägagångssätt (Rubinstein Reich, 1993). 
 

”Så då är vi ju, det här med att hålla ihop gruppen och samlas och såhär, 

jag tror ju då på det här lilla. Det lilla formatet, små grupper då”. 

 

”Det är ju alldeles för stor grupp. Man rekommenderar ju högst fem 

stycken, men vi kräver att barnen ska sitta stilla och lyssna och det kan ju 

inte vi vuxna ens. Så ibland kan jag känna att vi nästan kräver det 

omöjliga av barn, för vi själva skulle inte stå ut med o sitta där och vänta 

och kanske inte ens våga ha en uppfattning om saker och ting.” 

 

Respondenten antyder att det är svårt för varje barn att göra sin röst hörd i större 

grupper och att det inte är ett optimalt inlärningstillfälle på grund av gruppstorleken.  

Respondenten ser barnet som en medmänniska, då denne försöker förstå barnets 

perspektiv och se samlingen som situation ur ett barns ögon. Den försöker förstå 

barnet i dess sammanhang, vilket det relationella perspektivet belyser som en viktig 

aspekt (Johansson, 2011; Arnér, 2006). Samtidigt drar respondenten en parallell till 

hur vuxna skulle uppleva att vänta på sin tur och våga uttrycka sina egna tankar och 

funderingar. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) beskriver att lärare i 
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förskolan ofta utgår från sina egna föreställningar, erfarenheter och kunskaper, vilket 

har en betydelse för hur den agerar mot barnet.  

 

6.5 Sammanfattning av resultatredovisning 

 

 Respondenterna anser att de normer som förekommer i samlingssituationer 

bidrar till en svårighet att bemöta varje barn utefter deras behov och 

intressen.  

 Samlingens uttryckta syften fokuserar mestadels på barns sociala förmågor 

och för att underlätta organisatoriska arbetsuppgifter i verksamheten. 

 Delaktighet och inflytande anses vara komplexa begrepp och ofta hamnar de 

under kriterier som tidigare klassats som icke-delaktighet och inflytande. 

Respondenterna kopplar samman delaktighet och inflytande med att barn ska 

få delta vid beslutsfattande, oftast gällande samlingens innehåll.  

 De två huvudsakliga tillvägagångssätten för att öka meningserbjudande i 

samlingssituationer är att utgå från varje barns intresse och genomföra 

samlingen i mindre grupper, trots det så genomför respondenterna i studien 

ofta samlingarna med alla barn.  
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7 DISKUSSION 
 

Det övergripande med studien är att kritiskt granska förskolans samling utifrån barns 

möjlighet till inflytande och delaktighet. Utifrån studiens syfte ämnas det att få syn 

på vilka rådande barnsyner som förekommer i samlingssituationer.  

I följande diskussionsavsnitt diskuteras det som framkommit i studiens resultat och 

analys, det kommer även belysa olika intressanta aspekter som synliggjorts i empirin. 

Utgångspunkten i diskussionen kommer vara de valda teoretiska perspektiven samt 

den analysmodell Johansson (2011) beskrivit och som genomsyrat studiens analys i 

resultatet. Under rubriken Samlingens förändrade syften beskrivs och diskuteras 

förskollärarnas syn på samlingen. En intressant aspekt är hur samlingens syften 

förändrats i takt med förskolans och samhällets utveckling.   

 

7.1 Samlingens förändrade syften 

I resultatet framkom det tre huvudsakliga syften med samlingen, som alla fokuserade 

på olika områden. I analysen framkom det att samlingens syfte har växlat från att 

vara förskolans centrala stund för lärande, där olika förmågor hos barn skulle tränas 

och uppmuntras, till att bli en mer social situation där gruppens behov oftast går före 

det enskilda barnets. Detta då respondenterna betonade vikten av att alla barn skulle 

delta, trots att de ibland uppvisade motstånd. Johansson (2011) beskriver att detta är 

en vanligt förekommande syn i förskoleverksamheter, då förskollärare brottas med 

dilemmat att behöva följa de rådande normer samtidigt som de vill försöka ta tillvara 

på barns intressen och möjliggöra inflytande. Detta bidrar till att respondenterna i 

studien har en strävan mot det relationella perspektivet samtidigt som normerna 

bidrar till punktuella inslag i samlingen. Det innebär att respondenterna i studien inte 

såg samlingen som den huvudsakliga aktiviteten under dagen, ibland uppfattades den 

till och med som ett moment förskollärarna helst hade velat slippa.  

”Men jag måste säga att jag skulle tycka det var skönt att inte ha 

samling” 

Samtidigt betonar flera av respondenterna att samlingen inte är ett optimalt tillfälle 

för att lära.  Detta på grund av att alla barn samlas samtidigt och det är svårt att se det 

enskilda barnet. Trots detta påpekar några av respondenterna att det huvudsakliga 

syftet med samlingen är att barn ska få ingå i en grupp och känna en gemenskap, 

vilket visar på att de har en strävan mot det relationella perspektivet i talet om syftet 

med samlingen. Det verkar som att de förskolor där studien genomförts fokuserar på 

att i samlingen utveckla barns sociala förmågor och där lärande ses som någonting 

som sker hela dagen, istället för i enskilda situationer. Studier visar att samlingen har 

genomgått många stora förändringar genom tiderna och att dessa påverkas av den 

pedagogik som är aktuell i samhället (Rubinstein Reich, 1993). Dagens läroplan, 

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonar att lärande ska möjliggöras i alla aktiviteter på 

förskolan och under hela deras vistelse, samt belyser vikten av barns möjligheter att 

utveckla olika sociala förmågor. Som slutsats kan det dras att syftet med de 

samlingar respondenterna i studien beskriver influeras av den aktuella pedagogik 

som läroplanen bygger på.  



 

30 

 

7.2 Normer och dess påverkan på förskollärares 

förhållningssätt 

I följande avsnitt problematiseras det samband mellan normer kring samlingen och 

de rådande barnsyner som förekommer hos förskollärarna i studien. Avsnittet tar upp 

komplexiteten i begreppen delaktighet och inflytande samt hur förskollärarnas 

uppfattning kring dessa eventuellt kan öka eller minska barns möjlighet till att på 

riktigt påverka sin situation i verksamheten.  

Utifrån studiens resultat och analys framkommer det att det förekommer tydliga 

barnsyner hos de verksamma förskollärarna, vilket verkar påverka barns möjlighet 

till både delaktighet och inflytande men även vilken form av meningserbjudande som 

förekommer i samlingen. I samlingssituationer där barn ses som irrationella eller där 

de vuxna vet bättre är det oftast barn som tillskrivs negativa egenskaper. Detta leder 

till en syn på att barn inte kan hantera eller klarar av samlingen och där 

förskollärarna har sin utgångspunkt i det punktuella perspektivet (Arnér, 2006). Vi 

reflekterar över om barnsynen påverkas av de rådande normer som finns kring 

samlingen, exempelvis att sitta still och vänta på sin tur (Haglund, 2004). Hade dessa 

normer inte funnits kanske förskollärarna uppfattat barns beteende annorlunda? 

Exempelvis om normerna kring samlingen hade sett annorlunda ut och att det hade 

varit negativt att sitta still och istället positivt att ha ett stort rörelsebehov, hade då 

förskollärarnas barnsyn automatiskt förändrats? Där barn som sitter still hade 

tillskrivits negativa egenskaper utifrån ett punktuellt perspektiv och de barn som 

hade ett stort rörelsebehov ansågs följa de rådande normer kring samlingen. Vi 

reflekterar över om normerna kring samlingen påverkar de verksamma 

förskollärarnas barnsyn och förhållningssätt. Studiens resultat visar att det finns en 

strävan mot det relationella perspektivet men att det ofta framkommer punktuella 

inslag och där barnsyner så som vuxna vet bättre och barn är irrationella framträder. 

Den huvudsakliga orsaken till detta verkar vara de rådande normer som finns kring 

samlingen, exempelvis att sitta still, vara tysta, att alla barn ska delta och att den 

vuxna ska leda samlingen. 

”Ja är de arga, så får de gå ut och hjälpa till att duka.” 

 

Tidigare studier visar att samlingen är ett moment på förskolan där barn förväntas 

leva upp till olika normer och regler (Rubinstein Reich, 1993; Haglund, 2004; Dolk, 

2013; Markström, 2005). Respondenterna i studien uttrycker att det förekommer 

liknande normer på de förskolor där de är verksamma. Utifrån att samlingen utgör 

ramar och normer kommer den även fortsätta innehålla punktuella inslag, trots att 

förskollärarna har en strävan mot det relationella perspektivet. Detta oavsett vad som 

uppfattas som avvikande eller normalt. Så länge det förekommer normer kommer det 

förekomma beteenden som uppfattas som avvikande utifrån den rådande normen. 

Oberoende av om normen är att sitta still eller ha ett stort rörelsebehov i 

samlingssituationer. Utifrån studiens analys förekommer det en komplexitet i att 

bemöta barn utifrån en syn på dem som medmänniskor och kompetenta i 

samlingssituationer, eftersom normerna inte tillåter detta. Normerna gör att 

förskollärarna tvingas fokusera på det enskilda barnets beteende exempelvis olika 

uppförandekoder, vilket i sin tur leder till att barnet tillskrivs negativa egenskaper 

som Arnér (2006) och Von Wright (2000) beskriver som en del ur ett punktuellt 

perspektiv.  
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Studien visar att det förekommer en norm kring att alla barn ska delta i samlingen 

och att den inte alltid utgår från barns intressen, utan istället från vad förskollärarna 

anser att barn bör ha med sig. Det motsäger det respondenterna menar ska öka 

meningserbjudandet i samlingen och kan leda till att det blir en situation där 

meningserbjudandet är lågt. Samlingen i förskolan verkar fortfarande vara en relativt 

vuxenstyrd aktivitet där förskollärarna anser att samlingen är viktig på grund av olika 

anledningar. Detta i sin tur leder till att de vuxna i förskolan har en maktposition i 

samlingssituationer. Dock ser vi att det finns en vilja kring att bemöta barn utefter 

deras intressen och individuella behov. Det förekommer mestadels punktuella inslag 

men även relationella inslag går att urskilja kopplat till samlingen. Detta då 

respondenterna har en vilja att försöka närma sig barns perspektiv. Studier visar att 

det krävs en reflektion kring samlingen och dess funktion för att den inte ska 

upplevas som meningslös för barn och vuxna i förskolan (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005; Jonsson, 2013).   

7.2.1 Delaktighet och inflytande  
En annan intressant aspekt som framkom i studiens resultat och analys var 

förskollärarnas olika förhållningssätt till begreppen delaktighet och inflytande samt 

dess påverkan på i vilken grad barn egentligen gavs möjlighet till att påverka sin 

verksamhet. I studiens insamlade material framkom det att det huvudsakliga 

synsättet angående barns delaktighet och inflytande var att barn skulle få vara med i 

beslutsfattande gällande samlingens innehåll och utformande. 

”Jag kan ju ha tänkt ett antal sånger men barnen önskar några andra och 

då kör jag ju på det som önskas, då försöker man få in några nya 

emellanåt. Men man lyssnar även in det som barnen säger. Demokrati 

och medbestämmande”. 

Studier visar att begreppen är mer komplexa än de definitioner respondenterna ger 

uttryck för och att det krävs reflektion och diskussion kring begreppen för att 

synliggöra hur de påverkar den pedagogiska verksamheten (Bjervås, 2003; Arnér, 

2006; Dolk, 2013). 

Analysen visade att vissa delar av det förskollärarna beskrev som delaktighet 

hamnade under kriterier som klassas som icke-delaktighet (Hamerslag, 2013). En 

följd av detta är i vilken grad förskollärarnas syn och vilken innebörd de lägger i 

begreppen delaktighet och inflytande påverkar barns möjlighet till att på riktigt 

påverka sin verksamhet. Utifrån att den uppfattning förskollärarna har kring 

begreppen hamnar under kategorier som enligt studier klassas som icke-delaktighet 

bidrar detta till att barn inte ges möjlighet att på riktigt påverka sin tillvaro på 

förskolan, exempelvis gällande samlingen. 

7.3 Didaktiska implikationer 

Fortsätter samlingen att styras av normer och traditioner som många förskollärare 

anser går emot deras egen barnsyn finns det en risk att negativa barnsyner kommer 

fortsätta vara de mest framträdande i samlingssituationer. I sin tur leder detta till att 

barn ses som icke-kompetenta, tillskrivs negativa egenskaper och att vuxna kan 

utöva en negativ makt. Samlingen bör genomgå en reflektionsprocess för att kunna 

passa in i nutidens förskoleverksamhet där delaktighet, inflytande och barnsyner där 

barn ses som kompetenta och aktiva i sitt eget lärande förespråkas (Skolverket, 

2010).  



 

32 

 

Utifrån att den uppfattning respondenterna har kring begreppen delaktighet och 

inflytande hamnar under kategorier som enligt studier klassas som icke-delaktighet, 

bidrar detta till att barn inte ges möjlighet att på riktigt påverka sin tillvaro på 

förskolan, exempelvis gällande samlingen. Det leder till att den pedagogiska 

verksamheten inte lever upp till de mål och riktlinjer angående delaktighet och 

inflytande som Skolverket (2010) utformat för förskolans läroplan. Ytterligare kan 

detta leda till att barn i förskolan inte får möjlighet att utvecklas som demokratiska 

medborgare, där vikten av att få göra sin röst hörd betonas. Om samlingar i förskolan 

fortsätter att genomföras i stora grupper och normen är att alla barn ska delta 

samtidigt går det emot det respondenterna beskriver ska möjliggöra för ökat 

meningserbjudande; att genomföra samlingen i mindre grupper. Detta kan leda till att 

samlingen inte är en situation där högt meningserbjudande möjliggörs på grund av 

dess utformning och innehåll.  

 

7.4 Metoddiskussion 

Wibeck (2010) uttrycker att en av fördelarna med fokusgrupper är att deltagarna kan 

känna sig mer bekväma än under en enskild intervju och att de kan ges möjlighet att 

göra sina röster hörda på ett avslappnat sätt i en naturlig atmosfär. Författaren 

beskriver också att maktförhållandet mellan forskaren och deltagarna kan minska 

eftersom moderatorn inte har lika stor kontroll som exempelvis under en intervju. 

Detta kan bidra till att diskussionen sker mer på deltagarnas egna villkor. 

Fokusgrupperna kan bidra till att det uppkommer nya idéer och tankar kring annars 

för givet tagna situationer i exempelvis en verksamhet (a.a.). Forskare som använder 

sig av intervju som undersökningsinstrument kan eventuellt gå in djupare och mer 

specifikt på respondentens erfarenheter vilket kan bidra till mer utvecklade svar, 

dock på en individnivå (Halkier, 2010). Författaren beskriver vidare att genom en 

fokusgrupp kan istället den sociala kommunikationen användas till att producera 

material till studien genom att deltagarna ställer frågor till varandra utifrån sina 

erfarenheter och sin förståelse. Eventuellt hade inte en enskild intervjuare kunnat 

synliggöra detta och därför anser vi fokusgrupper mest lämpligt utifrån studiens syfte 

eftersom den vill synliggöra förskollärares föreställningar kring samlingssituationer. 

Vi anser att dessa föreställningar kunde problematiseras ur olika synvinklar då flera 

förskollärare deltog samtidigt. Wibeck (2010) beskriver att fokusgrupper kan bidra 

till att det uppkommer nya idéer och tankar kring annars för givet tagna situationer i 

exempelvis en verksamhet. Vi upplevde att respondenterna i studien vågade uttrycka 

sina tankar och funderingar och att det kan bero på vårt val av 

undersökningsinstrument. Detta eftersom det inte förekom några frågor till enskilda 

respondenter där de eventuellt kunde känt sig tvingade att ge korrekta svar. I och 

med att respondenterna fick diskutera relativt fritt kunde vi också se att det framkom 

många nya tankar och funderingar som var användbara för studien och dess syfte. Vi 

uppfattar att det var positivt att vi hade några frågeställningar, detta då de kunde 

bidra till att komma tillbaka till ämnet på ett naturligt sätt när respondenterna kom in 

på ett sidospår. Anledningen till att respondenterna kunde komma in på andra 

diskussioner angående förskolans verksamhet anser vi kan bero på att samtalet var 

öppet för respondenternas tankar och funderingar, vilket lätt kan leda till att en 

diskussion kommer in på andra ämnen. Detta hade nog kunnat undvikas om metoden 

hade varit lite mer styrd, så som en intervju, där det förekommer mer eller mindre 

styrda intervjuer (Dimenäs, 2007).  
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Wibeck (2010) beskriver några nackdelar som kan uppkomma när fokusgrupper 

genomförs, dessa kan vara att deltagarna eventuellt inte vågar uttrycka allt de önskar. 

Detta eftersom det kan uppstå en form av normkultur i gruppen och att deras åsikter 

eventuellt bryter mot denna. Författaren poängterar att det kan uppstå något som 

kallas group-think, där samhörighetskänslan mellan deltagarna kan bli för stor och de 

tankar som uppkommer blir som ett enda sätt att tänka på kring ett visst fenomen. 

Detta var ingenting vi upplevde under de genomförda fokusgrupperna utan anser att 

det insamlade materialet var rikt på olika erfarenheter och tankar kring studiens 

frågeställningar. Detta berodde enligt oss med största sannolikhet på att 

fokusgrupperna var sammansatta med förskollärare som hade olika yrkeserfarenhet. 

Eventuellt hade resultatet inte varit lika mångsidigt om deltagarna hade samma slags 

erfarenheter kring ämnet. Det upplevdes svårt att få ihop en grupp där alla deltagare 

fick lika mycket talutrymme. Vi märkte att det lätt blev någon som tog mer plats än 

andra. Detta hade eventuellt kunnat undvikas om vi genomfört en pilotfokusgrupp, 

eftersom vi då fått öva på att hålla i ett samtal med flera deltagare samtidigt. Till 

exempel belyser Dimenäs (2007) vikten av att forskaren känner sig bekväm med sitt 

undersökningsinstrument och har en viss vana kring utförandet.  

Wibeck (2010) problematiserar att kan det bli svårt att kategorisera materialet och se 

ett mönster i de olika teman som uppstår om för många fokusgrupper genomförs. 

Detta är någonting vi var medvetna om och valde att genomföra tre fokusgrupper 

med tre respondenter i varje. Vi anser att detta bidrog till att det material vi samlade 

in var överskådligt och hanterbart samtidigt som vi kunde formulera tydliga teman 

och kategorier i resultatet. Om fokusgrupperna varit fler till antalet eller med fler 

deltagare finns det en risk att arbetet eventuellt försvårats och att empirin blivit för 

stor för att hantera inom den tidsram som fanns för skrivprocessen. I analysprocessen 

kunde det urskiljas olika teman och kategorier med utgångspunkt i Johanssons 

(2011) analysmodell. Denna användes eftersom den kunde vara ett stöd för de valda 

teoretiska perspektiven då den uttrycker både relationella och punktuella inslag. 

Genom detta anser vi att studien lever upp till det Denscombe (2009) beskriver till 

viss del kan höja studiens validitet, då författaren beskriver att genom att urskilja 

teman kan studiens reliabilitet öka. För att ytterligare öka studiens validitet har vi 

efter varje genomförd fokusgrupp kortfattat kunnat upprepa det respondenterna gett 

uttryck för, eftersom Denscombe (2013) då menar att forskaren försäkrar sig om att 

de uppfattat den insamlade empirin korrekt. Detta kan ha lett till att våra egna 

erfarenheter och förförståelse inom ämnet till viss del kan ha påverkat analysarbetet.  

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Tidigare forskning och litteratur har påvisat hur normer och pedagogers barnsyn 

påverkar samlingens innehåll och form, det vore av intresse att undersöka hur dessa 

två faktorer samspelar med varandra i den förskolepedagogiska vardagen.  



 

34 

 

8 REFERENSLISTA 

 

 

Alwood, Carl Martin & Eriksson, G, Martin (2010). Grundläggande vetenskapsteori 

för psykologi och andra beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur AB. 

Arnér, Elisabeth (2006). Barns inflytande i förskolan – problem eller möjlighet för de 

vuxna? En studie av ett utvecklingsarbete och dess betydelse för att förändra 

pedagogers förhållningssätt till barns initiativ. Örebro: licentiatavhandlingar 

vid pedagogiska institutionen, Örebro universitet.  

Balldin, Jutta (2006). Kulturell tid och individuella rytmer – Gymnasieelever om 

tidens pedagogiska villkor. Akademisk avhandling i pedagogik, Stockholms 

universitet. 

Benn, Siv (2003). Att upptäcka barns lärandeprocesser. Johansson, E & Pramling 

Samuelson, I (red.) I Förskolan – barns första skola, 105-119. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Bjervås, Lise-Lott (2003). Det kompetenta barnet. Johansson, E & Pramling 

Samuelson, I (red.) I Förskolan – barns första skola, 55-80. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Collins, Edna Neal & McGaha, Cindy G (2002). Create Rewarding Circle Times by 

Working with Toddlers, Not against Them, Childhood Education, 78:4, 194-

199, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00094056.2002.10522180 

Denscombe, Martyn (2013). Forskningshandboken – för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket – vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB. 

Dolk, Klara (2013). Bångstyriga barn – makt, normer och delaktighet i förskolan. 

Stockholm: Ordfront. 

Eide, Brit, Os, Ellen & Pramling Samuelsson, Ingrid (2012). Små barns medvirkning 

i samlingsstunder. Nordisk barnhageforskning. Vol 5, nr 4.  

Ekström, Kenneth (2007). Förskolans pedagogiska praktik – ett 

verksamhetsperspektiv. Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, 

specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet, 901 87 Umeå. 

Emilson, Anette (2008). Sätta barnet i centrum – en fråga om perspektiv. Johansson, 

E & Pramling Samuelson, I (red.) I Förskolan – barns första skola, 31-53. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015). Handbok I kvalitativ analys. 

Stockholm: Liber AB. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

(2002). Stockholm: Vetenskapsrådet.  



 

35 

 

Haglund, Björn (2004). Traditioner i möte: en kvalitativ studie av fritidspedagogers 

arbete med samling i skolan. Gothenburg studies in educational sciences / Acta 

Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 224 

Halkier, Bente (2010). Fokusgrupper. Malmö: Liber AB. 

Hamerslag, Anette (2013). Barns deltagande och delaktighet [Elektronisk resurs] : 

Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia. Uppsala: 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Tillgänglig på 

Internet: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:637253/FULLTEXT01.pdf 

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2003). Förskolans vardag. 

Johansson, E & Pramling Samuelson, I (red.) I Förskolan – barns första skola, 

9-26. Lund: Studentlitteratur AB. 

Johansson, Eva (2011). Möten för lärande – pedagogisk verksamhet för de yngsta 

barnen I förskolan. Stockholm: Skolverket. 

Jonsson, Agneta (2013). Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns 

perspektiv och nuets didaktik . Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga 

fakulteten University of Gothenburg. Faculty of Education. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34089 

Lantz, Annika (2013). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 

Markström, Ann-Marie. (2005). Förskolan som normaliseringspraktik – en 

etnografisk studie. Linköping: UniTryck 

Orlenius, Kennert (2001). Värdegrunden – finns den?. 1. Uppl. Hässelby: Runa. 

Rubinstein Reich, Lena (1993). Samling i förskolan. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan. Lpfö 98. Reviderad 2010. Skolverket: 

Stockholm. 

Wibeck, Victoria (2010). Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur AB. 

Von Wright, Moira (2000). Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G.H. 

Meads teori om människors intersubjektivitet. Göteborg: Daidalos. 

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2005). Lyssnandets pedagogik. Stockholm: 

Liber AB. 

 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:637253/FULLTEXT01.pdf


23 

 

1 

 

Bilaga ett - Information till deltagare 

Vår första intressekoll för att delta i vår studie: 

Hej, nu är det dags för vårt examensarbete och vi skulle vilja kolla över ert intresse 

för att delta i vår studie om ”Samlingen och dess pedagogiska funktion i förskolan ”. 

Vi kommer att ha tre fokusgrupper med 3 till 4 förskollärare i varje.  Dessa kommer 

att ske någon gång under v.40, tid sker i samråd med er. I denna fokusgrupp kommer 

vi delge er ett dilemma som ni tillsammans ska få diskutera och ställa några frågor 

som även de kommer diskuteras i er grupp. Vi önskar att få spela in via 

ljudupptagning och anteckningar, detta för att underlätta vårt arbete med att 

analysera era tankar och funderingar på bästa sätt. I studien är ni anonyma och ingen 

känslig information kommer att framgå, om ni någon gång under processen skulle 

ångra er så är det helt okej. Vi hoppas på att ni vill ta del av detta, vi tycker det ska 

bli väldigt spännande och kul. Vi kommer kolla av intresset den 23/9.  

Vänligen anteckna ert namn nedan om ni tycker det skulle vara intressant att delta 

/ Martina och Hanna ifrån Linnéuniversitetet 

Bilaga två – Fiktivt scenario 

Vi bifogar även den påhittade situation vi delger deltagarna i början av 

fokusgruppen:  

”Det är en livlig förmiddag på förskolan och alla barnen är i full gång med olika 

slags aktiviteter, någon sitter i bilhörnan och är racerförare, medan några andra 

barn befinner sig i en livlig diskussion kring masken och vad den äter. Då det helt 

plötsligt hörs ett ljud över avdelningens lokaler, det är en av pedagogerna som 

ringer i klockan; det är dags för samling. Några av barnen städar glatt undan sina 

leksaker och springer bort till mattan där de varje dag samlas i en cirkel för att ha 

samling. Barnet som nyss var en framgångsrik racerförare får en påminnelse av en 

pedagog att det är samling och att barnet får fortsätta sen, trots att loppet inte är 

avgjort än. Barnet lägger efter flera tillsägelser av pedagogen besviket undan bilen 

och går med tunga steg mot mattan, inte alls lika entusiastisk som sina kamrater.”  

Bilaga 3 – frågeställningar  

Våra frågor till fokusgruppen: 

 Vilka olika pedagogiska syften kan ni koppla till förskolans samling? 

 På vilka olika sätt brukar ni organisera samlingen på er förskola? 

 Vad brukar ni kunna erbjuda för alternativa lösningar eller stödinsatser för de 

barn som inte vill vara med på samlingen? 

 Berätta hur en samling med koppling till form och innehåll som enligt er 

mening har störst möjligheter att leda till ett högt meningserbjudande för alla 

barn i er verksamhet? 

 

 

 

 


