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Abstract 

This study is about educators conceptions on the circle time as a democratic element for children in 

preschool. The circle time is a phenomenon that has existed for a very long time in the everyday 

activities in the preschool. How the circle time is structured and what it contains can vary but there 

are still many items that remain since the circle time was first used. To reach this knowledge 

qualitative semistructured interviews have been conducted with four active educators within the 

preschool. 

The choice of method has been done based upon the interest of capturing the educators perceptions 

regarding the circle time as a democratic element for the children in the preschool. 

The research questions in the study are: 

* How do the educators think about the circle time as a tool for democratic labor in the    

 preschools educational activities? 

* How do the educators relate to the children’s participation and inclusion in the circle time? 

* How is the participation and inclusion of the children expressed in the circle time? 

 

The result shows that the educators experience the circle time as a democratic element in the 

preschool, and that the children are involved and are able to influence the structure and content of it. 

The educators perceived that through its content the circle time invite the children to exert influence 

and also to be active. The content of the circle time is planned by the educators with the interest of 

the children in mind and consideration is also given to the current situation in the children’s group. 

The results show that the concepts participation and inclusion are not simple concepts to define and 

how the educators do define them affects the children’s possibilities for participation and inclusion 

in the circle time 
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Sammanfattning           
              
Den här studien handlar om pedagogers uppfattningar vad gäller samlingen som ett demokratiskt 

moment i förskoleverksamheten. Samling i förskolan är ett fenomen som funnits med under en 

mycket lång tid i förskoleverksamhetens vardag. Hur samlingens struktur och innehåll kan se ut 

varierar men det finns ändå många moment i samlingen som lever kvar sedan samlingens 

begynnelse. För att få denna kunskap har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra 

verksamma pedagoger inom förskoleverksamheten. Studiens forskningsfrågor är:          

* Hur tänker pedagogerna om samlingen som redskap för demokratiarbete i förskolans      

 pedagogiska verksamhet?               

* Hur förhåller sig pedagogerna till barnens delaktighet och inflytande i samlingen?        

* Hur kommer barnens delaktighet och inflytande till uttryck i samlingarna?           

Resultatet visar att pedagogerna upplever samlingen som ett demokratiskt moment i 

förskoleverksamheten och att barnen är delaktiga och har inflytande över samlingens struktur och 

innehåll. Pedagogerna uppfattar att samlingen genom sitt innehåll bjuder in barnen att vara 

delaktiga och ha inflytande. Innehållet i samlingen planeras av pedagogerna men barnens intresse 

och hänsyn till den rådande barngruppen tas i beaktande vid denna planering. Resultatet ger även en 

förståelse för att begreppen delaktighet och inflytande inte är enkla begrepp att definiera och 

pedagogernas definition av dessa begrepp har betydelse för barnens möjligheter till delaktighet och 

inflytande i samlingen.   

Nyckelord 

Delaktighet, demokrati, förskola, inflytande, pedagoger, samling, fenomenografi 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte ...................................................................................................................................................................... 2 

1.2 Frågeställningar ..................................................................................................................................................... 2 

2. BAKGRUND ............................................................................................................................................... 3 

2.1 Läroplanen för förskolan ........................................................................................................................................ 3 
2.1.2 Mål ........................................................................................................................................................................ 3 
2.1.1 Riktlinjer i förskolans läroplan ............................................................................................................................... 3 

2.2 Skollagen ............................................................................................................................................................... 4 

2.3 Kunskapsöversikt ................................................................................................................................................... 4 
2.3.1 Samlingen .............................................................................................................................................................. 4 
2.3.2 Demokrati ............................................................................................................................................................. 6 
2.3.3 Inflytande .............................................................................................................................................................. 7 
2.3.4 Delaktighet ............................................................................................................................................................ 7 

2.4 Teoretiskt perspektiv ............................................................................................................................................. 8 
2.4.1 Fenomenografiskt perspektiv  ............................................................................................................................... 8 

3. METODOLOGISK ANSATS ..................................................................................................................... 9 

3.1 Val av metod .......................................................................................................................................................... 9 

3.2 Planering ............................................................................................................................................................. 10 

3.3 Urval .................................................................................................................................................................... 10 

3.4 Genomförande ..................................................................................................................................................... 11 

3.5 Databearbetning .................................................................................................................................................. 11 

3.6 Validitet och reliabilitet ........................................................................................................................................ 12 

3.7 Etiska ställningstaganden ..................................................................................................................................... 12 

4. RESULTAT ................................................................................................................................................14 

4.1 Samlingens struktur och innehåll ......................................................................................................................... 14 

4.2 Barns inflytande i samlingen ................................................................................................................................ 16 

4.3 Delaktighet i samlingen........................................................................................................................................ 18 

4.4 Sammanfattning av resultat ................................................................................................................................. 19 

5. DISKUSSION ............................................................................................................................................20 

5.1 Metoddiskussion.................................................................................................................................................. 20 



 

 

5.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................................................... 21 
5.2.1 Samlingen som ett redskap för demokratiarbete ............................................................................................... 21 
5.2.2 Barnens inflytande och delaktighet i samlingen ................................................................................................. 22 
5.2.3 Pedagogernas förhållningssätt ............................................................................................................................ 23 

6. SLUTSATS .................................................................................................................................................25 

7. VIDARE FORSKNING ............................................................................................................................26 

REFERENSER ...............................................................................................................................................27 

 
 



1 

 

1. Inledning 

 

Anledningen till att jag valt att se närmare på detta område är att upplever att samlingen är ett 

fenomen är som förekommer i det flesta förskolor även om utformningen kan se olika ut. Vad jag 

menar är att samlingen kan se olika ut i bemärkelsen av hur mycket delaktighet och inflytande 

barnen har i samlingen. Jag har även vid flera tillfällen själv varit med på samlingar ute på olika 

förskolor och mitt intresse för denna aktivitet har växt sig allt starkare. Mina egna tankar om 

samlingen som uppkommit utifrån vetskapen om att den förekommer på de flesta förskolor är att 

den tycks vara väldigt viktig i verksamheten. Ämnet är också angeläget eftersom Läroplan för 

förskolan (Lpfö98) behandlar området vad gäller barnens rätt till delaktighet och inflytande i 

förskolans vardag. Utifrån min utbildning och min medvetenhet om innehållet i förskolans läroplan 

vad gäller demokrati så ser jag samlingarna som ett passande tillfälle för att låta barnen få ”ta plats”. 

Detta är däremot inget jag har sett med blotta ögat att det sker medvetet därför har jag i detta arbete 

varit intresserad av att låta pedagogerna själva reflektera över frågan. Jag upplever att utformningen 

av samlingen kan se lite olika ut på förskolorna även om innehållet är det samma. Jag minns från 

min egen barndom att vi hade något som hette fruktstund som var en samling där fröknarna var de 

som styrde och vi satt alltid i en ring på golvet och bland annat åt frukt och kollade vilken dag det 

var etc. På den tiden fanns inte läroplanen för förskolan med sina riktlinjer och strävansmål vad 

gäller demokrati och barns rättigheter.         

 Jag upplever att många pedagoger idag känner en stress över läroplanens innehåll och för att 

hinna med allt som ingår i förskollärarens uppdrag. Jag tänker då att samlingen som är så etablerad 

ute i det allra flesta förskolor skulle kunna vara ett tillfälle att arbeta med demokrati och barns rätt 

till inflytande och delaktighet. Syftet med detta examensarbete är att beskriva pedagogers 

uppfattningar om samlingen som ett demokratiskt moment för barnen i förskolan. Genom att 

studera samlingar kan man bidra med kunskap om och åskådliggöra hur förskolepedagogiken och 

förskolevardagen gestaltar sig i den praktiska vardagen. Genom att få ökad kunskap om 

pedagogernas uppfattningar om sin vardag samt studera hur deras tänkande påverkar handlandet i 

samlingen ges en större förståelse för hur förskolepedagogiken tar sig uttryck i praktiken 

(Rubinstein Reich, 1993). Önskan med detta arbete är att kunna bidra med ökad kunskap om hur 

mycket delaktighet och inflytande barnen har över samlingens utformning och innehåll ur ett 

pedagogperspektiv.    

 I läroplanen för förskolan står att ”Förskolläraren skall ansvara för att alla barn får ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2010a s 12). Förskolan har 

förändrats successivt under åren till att bli större barngrupper och barnen är även där fler antal 

timmar under dagarna. Även detta göra att det blir intressant att se på förskolans dagliga innehåll 

och hur vardagsmomenten används i arbetet med läroplanens intentioner. I den reviderade 

läroplanen för förskolan finns åtskilliga strävansmål och riktlinjer för att pedagogerna skall arbeta 

med att barnen skall få vara delaktiga och ha inflytande i förskoleverksamheten. Det finns inga 

direktiv om att samlingen skall vara ett obligatoriskt moment i förskolan men ändå lever den 

fortfarande kvar på de flesta förskolor. Intressant här är att få kunskap om pedagogerna använder 

samlingen med ett syfte att arbeta med barnens demokratiska rättigheter. I förskolans läroplan står 

att läsa att läroplanen har kommit till för att lägga grunden för det livslånga lärandet för barnen i 

förskolan och bygger på att de skall få vara delaktiga och ha inflytande över verksamhetens 

utformning och innehåll (Skolverket, 2010a). Intressant blir här att se om och i så fall hur 

pedagogerna arbetar med detta i en så djupt etablerad aktivitet som samlingarna på förskolan är. 
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1.1 Syfte 

 

Syfte med studien är att beskriva pedagogernas uppfattningar om samlingen som ett demokratiskt 

moment för barnen i förskolan. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

* Hur tänker pedagogerna om samlingen som ett demokratiskt moment i förskolans pedagogiska          

   verksamhet? 

* Hur förhåller sig pedagogerna till barnens delaktighet och inflytande i samlingen? 

* Hur kommer barnens delaktighet och inflytande till uttryck i samlingarna? 
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2. Bakgrund 
I följande kapitel redogörs vad olika styrdokument säger vad gäller barnens rätt till delaktighet och 

inflytande i förskolan. Detta för att synliggöra vad man har att förhålla sig till som förskollärare vad 

gäller detta område i det vardagliga arbetet inom förskoleverksamheten. 

 

2.1 Läroplanen för förskolan 

Det finns inga exakt givna tillvägagångssätt vad gäller att uppnå målen och följa de riktlinjer som 

finns i förskolans läroplan utan detta arbete står pedagogerna fritt att iscensätta i 

förskoleverksamheten. 

I läroplanen för förskolan finns följande riktlinjer och strävansmål som berör denna studies syfte 

och frågeställningar: 

 
 Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska ges möjlighet att 

 bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna 

 förmågan ska på så vis grundläggas och växa (Skolverket, 2010, s 5). 

 

 Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna 

 planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus (Skolverket, 2010, s7) 

2.1.2 Mål 

Målen i förskolans läroplan anger inriktning på förskolans arbete och därmed även den förväntade 

kvalitets utvecklingen i förskolan. Några av de mål som berör demokrati och barns rätt till 

delaktighet och inflytande är (Skolverket, 2010a): 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 

situation, 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och 

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i 

olika former av samarbete och beslutsfattande (Skolverket 2010a, s 12). 

2.1.1 Riktlinjer i förskolans läroplan 

I förskolans läroplan finns flera riktlinjer som man som förskolelärare har att förhålla sig till i sitt 

uppdrag. Riktlinjerna anger vilket ansvar förskollärarna har för att arbetet sker i enlighet med målen. 

Några av de riktlinjer som berör demokrati och barn rätt till delaktighet och inflytande är 

(Skolverket, 2010a): 

Förskollärare ska ansvara för: 

 att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 

 att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och 

 att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen  

(Skolverket, 2010a s8) 

 att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. 

 förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2010a s 12). 
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2.2 Skollagen 

 

Även skollagen är ett styrdokument som förskolan idag är ålagda att följa. I skollagen står följande 

att läsa vad gäller barnens rätt till demokrati och inflytande i förskola och skola: 

 

”Enligt 25 kap. 6 § – Övergripande krav på verksamheten skall sådan verksamhet som avses i 2–5 

§§ utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar 

inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt 

utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap (SFS 2010:800.).” 

 

2.3 Kunskapsöversikt 

 
Begrepp som demokrati, inflytande och delaktighet ger alla många resultat vid en litteratursökning. 

Relaterar man dess begrepp till förskolan så dyker en mängd examensarbeten upp men även en del 

avhandlingar och studentlitteratur. Samling i förskolan verkar också vara ett intressant område att 

studera även om man då framförallt studerat dess utformning, historia och syfte. I följande kapitel 

kommer jag utifrån relevant litteratur redogöra för tidigare kunskap som finns inom de områden 

som berör min studies syfte och frågeställningar. Detta kapitel är uppdelat i områden där tidigare 

kunskaper tas upp och som är av intresse för denna studies syfte. 

 

2.3.1 Samlingen 

 

Samlingar har funnits sedan förskolans barndom skriver Granberg (1999). Även i andra länder finns 

aktiviteter som kan liknas med den samling som finns i svenska förskolor. Dessa aktiviteter kan 

namnges utefter det innehåll de har och kallas därför inte alltid för samlingar. Det vanligaste 

samlingsformen är att man träffas avdelningsvis och att man då även ibland delar upp den stora 

barngruppen i mindre grupper. Oftast sitter barnen och pedagogerna i en ring vid samlingen för att 

alla ska kunna se varandra. Vanliga inslag som ofta förekommer i samlingen är upprop, prat om 

datum och väder, rörelser, berättelser, sånger, information och samtal om det tema som är aktuellt 

för barngruppen och som kan tolkas som en slags kunskapsförmedling. Samlingens utformning 

varierar ytterst lite mellan olika förskolor och att det allt som oftast är en pedagog som leder 

samlingen. Andra namn på samlingen genom tiderna är möte, träff eller grupp och barnen kan 

ibland delas upp i mindre grupper. Oavsett utformningen så har samlingen en viktig funktion för att 

förstärka gruppkänslan trots att den bara brukar uppta en kort tid av dagen på förskolan. Samlingens 

form påminner om undervisning och kan därför ses som en förberedelse inför kommande skolgång. 

Samlingen har funnits sedan förskolornas begynnelse och dess innehåll kan spåras ända till 

Friedrich Fröbels barnträdgårdar (Granberg, 1999).        

 Även Rubinstein Reich (1993) menar att samlingen varit ett inslag i förskolorna sedan 

mycket lång tid tillbaka. Rubinstein Reich (1993) definition av samling är när barn och vuxna sitter 

samlade och har gemensamma aktiviteter. Det finns forskning på att samlingen var det enda 

planerade pedagogiska moment enligt en undersökning som gjordes på 25 daghem i mitten av 1970-

talet. Det huvudsakliga syftet med samlingen tycks enligt tidigare forskning vara att samla barnen 

på ett och samma ställe för att utveckla en gruppkänsla. Att barnen ska lära sig att föra fram sina 

åsikter samt lyssna på andras har också stått i fokus för samlingens syfte sen dess ursprung. När 
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man studerar samlingen så skär man ut en del av del av förskolans dag och verksamhet. Med detta 

menas att man kan få, om än en mycket liten, bild av det arbetssätt och förhållningssätt som 

förekommer förskolan (Rubinstein Reich, 1993).       

 Även Skånfors ( 2013) beskriver samlingen som en symbol för det kollektiva på förskolan, 

ett inslag i vardagen där alla får vara med. Hon skriver även att barnen anpassar sig på olika sätt 

genom att bland annat sitta still i samlingen, använda och följa regeln om att alla får vara med och 

släppa in varandra i gemensamma aktiviteter. Ribaeus (1993) beskriver i sin studie hur barnen kan 

bjudas in i de olika fasta moment som ofta redan är planerade i samlingen av pedagogerna. Även 

om barnen får vara delaktiga i samlingen så är det ändå en pedagog som styr och vägleder barnen 

till stor del.            

 Att studera vad som sker i förskolan har länge setts som ett sätt att på olika vis försöka förstå 

vad som sker inom denna verksamhet. Rubinstein Reich (1993) har i sin forskning tittat närmare på 

vilket upplägg och vilket innehåll olika moment i förskolan har och skriver att samlingen benämns 

som ett av de moment då barnen måste rätta sig efter ett kollektiv. Det är ett moment där barnen ska 

lära sig något och har setts som ett av de mest pedagogiska inslagen i förskolan. Att delta i 

samlingen är en del av barnets socialisation och här lär sig barnen att samspela med andra. 

Samlingen är ett centralt moment i förskolan och det finns flera skäl till att just detta moment är 

intressant att studera anser Rubinstein Reich (1993). Ett av dessa skäl som nämns i avhandlingen är 

att ge perspektiv på barnomsorgens utveckling. I avhandlingen finns det mycket att läsa om 

förskolans framväxt och om samlingens ursprung. Många studier har gjorts som visar att samlingen 

i förskolan har funnits sedan lång tid tillbaka och att den ofta har många inslag av samma innehåll 

även idag.   

 Rubenstein Reich (1993) kommer i sin avhandling, med stöd från sina observationer och 

intervjuer, fram till vikten av de strategier som pedagogen använder sig i samlingen. De strategier 

som är av stor vikt är de som används för att barnen skall behålla initiativet, och självrespekten samt 

blir definierade och bekräftade i samlingen. 

 Åberg och Lenz Taguchi (2011) beskriver i sin bok hur de genom att använda sig av 

dokumentation fått en ny syn på samlingen i förskolan. Samlingen har tidigare setts som en stund på 

dagen då pedagogerna skulle lära barnen det som de tyckte var viktigt kunskap för barnen. Trots att 

en planering låg till grund för samlingen hände det ganska ofta att barnen verkade ointresserade av 

innehållet och ville inte vara med. Tydligaste intresset från barnen kunde ses då pedagogen släppte 

på sin planering för en liten stund i samlingen. Trots detta återgår samlingen efter en stund till den 

planering som pedagogen gjort. Detta tros bero på att pedagogen i samlingen har en föreställning 

om att samlingen skall hållas på ett speciellt sätt menar Åberg och Lenz Taquchi (2011). Ett visst 

mönster hade uppstått kring samlingens utformning och en obehagskänsla infann sig hos pedagogen 

om man inte förmedlade den kunskap till barnen som de förutbestämt. Pedagogerna såg samlingen 

som en av många rutiner på förskolan, fylld med fasta moment. Om samlingen på något sätt inte 

blev som de tänkt sig så trodde man att detta berodde på barnen. 

 Emilsson (2008) skriver i sin avhandling om fostran uttryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Till grund för avhandlingen ligger ett 

antagande om att förskollärarnas normer och värderingar, som kommuniceras med barnen, kan säga 

något om förskolefostran och om hur barnen genom detta formas. Genom att få kunskap om detta 

kan det skapas en förståelse för den fostran som kan komma till uttryck i förskolans vardagliga 

kommunikationshandlingar och en möjlighet ges att kritiskt förhålla sig till detta menar Emilsson 

(2008). Metodvalet i studien är observationer av pedagoger och en del av observationerna skedde 

vid samlingarna i förskolan. Samlingen benämns i avhandlingen som en starkt inramad aktivitet och 

kan inte liknas med någon annan aktivitet i förskolan. En slutsats från denna studie är att: 

 
 ”Överlag var barnens inflytande i samlingen att betrakta som begränsat. När inflytande dock förekom var det 

 främst genom att barnen gjorde val utifrån givna alternativ eller tog initiativ till att uttrycka en åsikt eller en 

 rättighet. Möjligheterna för barnen att göra val och/eller ta initiativ framstod som avhängigt lärarens kontroll, 
 då inflytandet varierade beroende på kontrollens karaktär. Vidare framkom att stark lärarkontroll kunde ta sig 

 olika uttryck och upprätthållas på olika sätt, dvs. inte enbart genom stark kontroll över kommunikationens vad- 

 och hur-aspekt” (Emilsson, 2008 ss 79).   



6 

 

Barnen hämmas i att ha inflytande över samlingen så länge pedagogerna utövar stark styrning. Så 

länge den starka styrningen infann sig i samlingen tycktes pedagogerna vara starkt målinriktade och 

mycket tillrättavisningar och förmaningar blev synbara. Dock blev slutsatsen att en stark lärarledd 

samling inte nödvändigtvis behöver begränsa barnens inflytande (Emilsson, 2008). 

 

 

2.3.2 Demokrati 

 

Ribaeus (2014) skriver i sin avhandling om hur förskolans demokratiarbete tar sig uttryck. Hon 

visar i sin studie att förskollärarna är mycket medvetna om vikten av att arbeta med demokrati i 

förskolan men att de tycker det är svårt att konkretisera hur de arbetar med just detta. Hur man 

förverkligar detta arbete tycks vara upp till varje förskola. Ett sätt att närma sig demokratifrågan i 

förskolan är bland annat att undersöka och försöka förstå hur förskollärarna formar och iscensätter 

den pedagogiska verksamheten menar Ribeaus (2014).      

 Demokrati kan definieras på många olika sätt och kan betyda olika saker i olika 

sammanhang. Att som pedagog utbilda och göra barnen redo för ett liv både här och nu och för ett 

framtida liv är en komplex uppgift. Det handlar om att både inkludera barnen i vår värld, att föra 

vidare de kunskaper vi har, men också om att skapa utrymme för deras egna initiativ. Ribaeus (2014) 

skriver i sin avhandling att ända sedan demokratibegreppet först dryftades i antikens Grekland har 

filosofer och teoretiker försökt komma fram till vilken typ av utbildning som på bästa sätt 

förbereder människor för att kunna delta i samhällslivet och göra dem till fullvärdiga medborgare. I 

dagens centrala och lokala styrdokument finns tydliga riktlinjer för att förskolan och skolan skall 

lyfta frågor som rör demokrati och det är tydligt att detta är ett viktigt uppdrag för dessa 

utbildningsinstitutioner. Detta är också ett uppdrag som pedagoger tar på stort allvar ute i sin praktik 

men som kan upplevas som komplext och inte helt enkelt att handskas med. I förskolans och 

förskollärarnas uppdrag, enligt förskolans läroplan, ingår att ge möjligheter för barn att skapa sig en 

uppfattning av vad demokrati innebär. Meningen är att alla barn ska få påtagligt inflytande både 

över förskolans arbetssätt och dess innehåll och detta bör finnas i åtanke när förskollärarna planerar 

verksamheten. Hur förskollärare väljer att praktisera och resonera kring uppdraget handlar också 

om vilken syn de har på barn och barndom och detta påverkar hur de möter barnen i förskolan 

(Ribaeus, 2014).           

 Ekelund (2012) tar upp i sin bok från Utbildningsradion hur förskollärare och barnskötare 

ändrar sitt förhållningssätt till barnen på förskolan och på så sätt fått ett bättre demokratiskt 

arbetssätt. Även om det tydligt står skrivet att man som förskollärare skall arbeta med ett 

demokratiskt förhållningssätt så ser det annorlunda ut i verkligheten. Ekelund (2012) menar att 

förskolans roll från att ha varit lämpad för barnpassning till att ha blivit en plats för lärande kräver 

en förändrad syn på barnens kompetens. Det är centralt hur man som pedagog bemöter barnen på 

förskolan. Det ligger till grund för att man skall kunna följa läroplanen och dess riktlinjer vad gäller 

att garantera barnen inflytande och delaktighet i verksamheten. Att ha ett demokratiskt 

förhållningssätt innebär mer än att låta barnen göra egna val. Det om att utgå från barnen och på så 

sätt ge dem möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och intressen. Pedagogernas roll blir här 

att lyssna till barnens intressen och med utgångspunkt i detta forma verksamheten och dessa 

innehåll. För att detta skall fungera krävs att man arbetar genomtänkt och medvetet.  Det gäller att 

barnens förmågor, nyfikenhet, initiativ och frågor tas på allvar. Genom att ha en barnsyn som 

innebär att barnen ses som nyfikna på ny kunskap och entusiastiska hjälps arbetet med förskolans 

läroplan. Förutsättningen för att följa läroplanen för förskolan kan tyckas vara att man ger barnen 

inflytande, gör dem delaktiga i verksamheten och låter dem komma till tals (Ekelund, 2012). 

 Förskolor och skolor är de enda institutioner där barn och unga får tillfälle att vara 

tillsammans vilket skulle kunna ses som ett enastående tillfälle, men också skyldighet enligt lagar 

och styrdokument, att arbeta med barnens demokratiska kompetens. Detta arbete har dock visat sig 

komma i skymundan och att de istället läggs mer fokus att arbeta med de ämneskunskaper som 

finns framställda i styrdokumenten, detta tycks bero på att det senare arbetet anses lättare att ta mått 
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på (Skolverket, 2000). 

 

2.3.3 Inflytande 

Genom de regler och traditioner som lever kvar i förskola och skola för att forma barn till 

demokratiska medmänniskor kan barnen hindras från det som berör dem allra mest nämligen livet 

här och nu. Inflytande kan liksom demokrati tolkas på olika sätt av olika människor och i olika 

sammanhang. En definition av begreppet inflytande som är aktuell för denna studie är att barnen ges 

möjlighet att påverkar sin tillvaro på ett påtagligt sätt. Denna definition av begreppet har jag tagit 

stöd av från Arnérs (2009) bok som handlar om barns inflytande i förskolan. Avgörande för barnens 

möjlighet till inflytande är pedagogernas förhållningssätt till detta. Arnér (2009) menar att om 

barnen har rätt till inflytande i förskolan så har pedagogerna skyldighet att tillgodose detta. 

Eftersom barnen befinner sig i underordning på förskolan handlar det om förskollärarnas 

förhållningssätt till att ge barnen utrymme och få komma till tals, det vill säga ha inflytande. Om 

barnen skall kunna ha inflytande måste givna regler frångås och pedagogen måste kunna ta ett 

barnperspektiv. Lärare har en praktisk teori som kan vara både omedveten och medveten och som 

påverkar hur de utför och planerar sitt arbete på förskolan. Denna teori kan bidra till ett visst 

förhållningssätt och kan vidare avgöra vad läraren ser i samspelet med barnen samt bestämma vilka 

beslut som han/hon tar i detta möte. Arnér (2009) menar vidare att denna teori bör uppmärksammas 

i förhållande till praktiken och göras medveten för att sedan kunna användas som verktyg i 

praktiken. Vad gäller barnens inflytande i förskolan är det viktigt att pedagogerna väljer att ta ett 

barn perspektiv för att bli varse hur deras arbetssätt ser ut i till exempel i samlingen. 

Barnperspektivet blir viktigt för att försöka förstå hur barnen ges inflytande i förskoleverksamheten. 

Definitionen av begreppet barnperspektiv kan variera men handlar bland annat om vuxnas 

perspektiv på barn men även om barns perspektiv på den egna tillvaron. Intressant för denna studie 

är då om samlingen är uppbyggd så att barnen har en chans till inflytande. 

 Barnens möjligheter till inflytande tycks ha ökat på många områden men det handlar många 

gånger främst om att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörda snarare än att det de säger 

verkligen beaktas. Detta kan leda till en känsla av att ha inflytande men att inte kunna påverka. I 

förskolans verksamhet krockar ofta vuxnas syn på vad som är barnens bästa med barnens egna 

åsikter om detta. Detta leder till att vuxna ibland fattar beslut som inte grundas i barnens åsikter 

(Skolverket, 2010b). Även Arnér (2009) betonar att det finns brister i arbetet med demokrati och 

inflytande på förskolan. Personalen anser sig inte ha tid med detta arbete då de vardagliga sysslorna 

tar upp det mesta av tiden, tidsbristen leder i sin tur till att demokratiuppdraget blir försummat. 

 

2.3.4 Delaktighet 

Tidigare studier har visat att begreppet delaktighet kan definieras på olika sätt. Emilsson (2008) 

menar att graden av delaktighet och likaså inflytande för barnen grundar sig på förskollärarens 

intresse för att ta hänsyn till barnets perspektiv. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) hävdar i 

en artikel att möjligheterna till delaktighet är starkt beroende av förskollärarnas förhållningssätt till 

barnperspektivet. Begreppen delaktighet och barnperspektiv är avhängiga varandra. I artikeln finns 

en tydlig definition av begreppet delaktighet: 

  
 Delaktighet är en grundförutsättning för barns möjlighet att föra sin egen talan och att barn bör vara delaktiga i 

 såväl beslutsprocesser som pedagogiska processer. Vidare, för att tolka och förstå barns perspektiv måste 

 vuxna dels ha kunskap om barns kunskapsbildning och dels lyssna på det barn säger” (Pramling Samuelsson & 

 Sheridan, 2003, s 78). 
 

Små barns möjligheter till delaktighet är beroende av att pedagogerna kan tolka barnens agerande 

och har en tro på att barnen kan klara av olika saker bara de får rätt stöd och vägledning. Vidare 

ställer författaren i artikeln frågan om det är så att forskningen studerar barns delaktighet ur en 
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värdeaspekt istället för hur delaktighet kommer till uttryck i den pedagogiska verksamheten 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2003). 

 Ribaeus (2014) nämner i sin avhandling Harts modell som beskriver hur delaktighet kan 

definieras på olika sätt, en så kallad delaktighetsstege. Denna modell tar jag stöd av när det gäller 

att försöka förstå hur begreppet delaktighet kan tänkas uppfattas av pedagoger i förskolan. Modellen 

att förstå enligt följande: 
  

 Delaktighetsstegen består av åtta olika nivåer som sträcker sig från något som endast på ytan skulle kunna 

 betecknas som delaktighet till en delaktighet som är helt och hållet barninitierad. Hart menar att de tre första 

 stegen inte överhuvudtaget handlar om delaktighet, utan om manipulation och symboliska handlingar, medan 

 steg 4 -8 i olika grad karakteriseras som tecken på barns inflytande. Det handlar om att delaktighet 

 många gånger kan ses som rent symbolisk (Ribaeus 2014,s 55). 

 

Delaktigheten skulle genom Hartsmodell kunna ses som något som kan vara allt från något ganska 

passivt till en delaktighet som kan kännetecknas av ett barn som är aktivt av högre grad och 

möjlighet att påverka. 

 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

 

Nedan följer en beskrivning av det teoretiska perspektiv som jag inspireras av i mitt examensarbete. 

För att beskriva pedagogernas uppfattningar om samlingen som ett demokratiskt moment i 

förskoleverksamheten har jag inspirerats av det fenomenografiska perspektivet. I detta arbete 

studeras pedagogernas uppfattningar av fenomenet samling vad gäller barnens delaktighet och 

inflytande. 

2.4.1 Fenomenografiskt perspektiv 

 

En av de centrala utgångspunkterna i detta arbete är vetskapen om att samlingen förekommer som 

ett dagligen återkommande moment på det flesta förskolor. Den andra centrala utgångspunkten är 

pedagogernas uppfattningar om samlingen som ett demokratiskt moment för i förskolan. Då jag 

önskar beskriva pedagogernas uppfattningar om ett fenomen tar jag stöd i min analys av det 

fenomenografiska perspektivet. Det fenomenografiska perspektivets största kännetecken är att 

människors olika uppfattningar studeras menar Uljens (1989). Med ordet uppfattningar menas i 

detta perspektiv människans grundläggande förståelse av något. Enkelt beskrivet innebär detta att 

man har intresse för att studera individens uppfattningar om ett fenomen. Inom det 

fenomenografiska perspektivet finns två så kallade under-perspektiv som kallas för ”första 

ordningens perspektiv” samt ”andra ordningens perspektiv”. Av störst vikt för fenomenografin är 

det ”andra ordningens perspektiv” där intresset är att beskriva andra personers sätt att se 

verkligheten. Dessa fenomenografiska under-perspektiv förklaras av Uljens (1989) enligt följande: 

 
 ”Första ordningens perspektiv innebär att vi som forskare inriktar oss direkt på företeelsen X utan att beakta 

 person A eller dennes uppfattningar av objektet. Andra ordningens perspektiv innebär att vi inriktar oss på den 

 relation som förbinder A med X. Alltså A:s uppfattning av objektet (Uljens, 1989 s.16). 
 

I denna studie är A pedagogerna och objektet samlingen, denna studie utgår alltså från ett ” andra 

ordningens perspektiv”. 

 Perspektivet kan förklaras med att syftet är att beskriva vilka skilda sätt det finns att uppfatta 

ett fenomen, dock utan krav på att ha hittat alla tänkbara skilda varianter. Genom perspektivet 

studeras uppfattningar av något, inte uppfattningar om något. Uppfattningar av något är en djupare 

uppfattning medan uppfattning om något är en ytlig vardagsuppfattning. Begreppet uppfattningar 

inom det fenomenografiska perspektivet betyder den oreflekterade grund som vi utgår ifrån i vårt 

handlande och vårt resonemang. Uppfattningar innebär den för givet tagna verkligheten (Uljens, 

1989). 
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3. Metodologisk ansats 

I denna del av arbetet kommer val av metod, planering, urval, genomförande, databearbetning, 

validitet och reliabilitet samt etiska ställningstaganden att presenteras. 

 

3.1 Val av metod 

Till kvalitativa forskningsmetoder räknas ostrukturerade och semistrukturerad intervjuer. I detta 

arbete är det semistrukturerade intervjuer som gjorts. Att metoden är kvalitativ och inte kvantitativ 

innebär att det är likheter och olikheter av uppfattningar som är av intresse för undersökningen.. Att 

intervjun är semistrukurerad innebär att jag har givna frågor som underlag men det finns inget givet 

svar utan endast en mall. Denna intervjuvariant är flexibel vilket göra att respondenten får utrymme 

för att berätta om det som han/hon uppfattar som mest viktigt vad gäller det som frågorna berör. I 

min studie vill jag få kunskap om pedagogernas upplevelser därför bör jag inte ha en strukturerad 

intervju med givna svarsalternativ. Med semistrukturerad intervju inleder man undersökningen med 

ett tydligt fokus och med stöd av specifika frågeställningar (Bryman, 2011).  Mitt val av metod gör 

jag också utifrån tanken att kunna behålla fokus på demokrati i samband med fenomenet samling 

och inte under andra rutinsituationer. Där av mitt val att inte använda ostrukturerad intervju som 

metod. 

 En kvalitativ intervju har fokus på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Den 

kvalitativa intervjun vill ha mer detaljerade och djupa svar till skillnad från den kvantitativa 

intervjun som istället vill ha svar som lätt kan bearbetas och kodas. Den kvantitativa intervjun är 

strukturerad och har givna svarsalternativ som respondenterna kan välja mellan (Stukát, 2011). 

Utifrån att denna studie har ett fokus på demokratiarbete i förskolan i ett specifikt sammanhang 

valdes metoden semistrukturerad intervju. Detta för att inleda intervjun med ett specifikt fokus och 

för att kunna ställa specifika frågeställningar som berör för studien viktiga områden (Bryman, 2011). 

Genom att intervjua ges pedagogerna möjligheter att beskriva sina uppfattningar vilket skulle kunna 

ses som en svårighet vid annat val av metod så som till exempel observation av pedagoger eller vid 

en enkätundersökning. 

 Vid genomförandet av intervjun är det mycket viktigt att intervjuaren håller fast vid sin roll 

för att uppnå syftet med intervjun samt få en god kvalitet på materialet.  Intervjuaren bör även 

vägleda respondenten så att han/hon inte börjar ställa motfrågor, försvara sig eller hamnar utanför 

det huvudsakliga syftet med intervjun. En god intervju utvecklas medan den görs och kan bli allt 

mer spännande under intervjuns gång. Intervjuer av god kvalité hänger även samman hela tiden 

genom att frågorna och svaren fortlöpande klickas samman på ett naturligt sätt och samtalet går 

framåt (Krag Jacobsen, 1993). Den semistrukturerade intervjun tar i denna studie stöd i en 

intervjuguide vid utförandet (bilaga 3). Intervjun blir då öppen men då och då sammanfattas vad 

som hittills sagts. Syftet med intervjuguiden är att alla pedagoger skall få möta relevanta och 

liknande områden. Denna metod ger möjligheter att kunna få intervjuer som berör samma tema och 

ger då intervjuaren goda möjligheter till att bearbeta och jämföra intervjumaterialet. Denna typ av 

intervju är heller inte särskilt tidskrävande och ger på så sätt förutsättningar till att kunna utföras på 

fler respondenter inom en given tidsram (Krag Jacobsen, 1993).      

 En variant av det kvalitativa angreppssättet är fenomenografin skriver Stukát (2011). Vidare 

säger Stukát (2011) att forskaren inom fenomenografin då oftast använder sig av kvalitativa 

intervjuer där man ber respondenten att beskriva sin uppfattning av ett specifikt fenomen. Det 

fenomenografiska perspektivet som studiens analys inspireras av innebär är att pedagogers 

uppfattningar om fenomenet samling som ett demokratiskt moment studeras. Det handlar om att 

identifiera uppfattningar och beskriva variationer av uppfattningar (Stukát, 2011). För att nå 

pedagogernas uppfattningar så lämpar sig intervju bäst som metod då denna kvalitativa metod gör 

det möjligt att få ett djupgående svar av respondenterna. För att kunna beskriva de uppfattningar 

som berör just fenomenet samling och demokrati så är det viktigt att intervjuaren ställer frågor som 

göra att respondentens svar inte hamnar utanför studiens syfte. Det är viktigt att intervjuaren och 

respondenten ser på fenomenet från samma håll, detta kan ses som ett problem inom det 
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fenomenografiska perspektivet efter som det är uppfattningar som studeras (Uljens, 1989). 

 

3.2 Planering 

 

I ett tidigt skede mailade jag tre olika förskolechefer där jag beskrev syftet med studien, 

presenterade mig samt frågade om jag kunde få komma och intervjua pedagoger på deras förskolor 

(se bilaga 1). Det tog ett tag innan någon svarade så jag ringde upp dem på telefon för att få en 

snabbare kontakt. Det visade sig att en av cheferna hade fått massor av mail vid ett och samma 

tillfälle från studenter som ska skriva sitt examensarbete och jag förstod då att trycket var stort på 

förskolorna i den aktuella kommunen. Eftersom vi har begränsat tidsutrymme beslöt jag mig för att 

även vända mig till förskolor i en annan kommun. Jag fick dock tag på en chef som gav tillåtelse att 

kontakta pedagoger på någon av hennes avdelningar för att göra intervjuer. Även i den andra valda 

kommunen fick jag lov av en förskolechef att kontakta någon av pedagogerna som hon ansvarade 

för. Jag ringde upp de avdelningarna som cheferna tipsat om och fick klartecken från totalt tre 

avdelningar till att komma och göra intervjuer. Under samtalet informerades pedagogerna om 

studiens syfte, om att deltagandet var frivilligt och sin rätt att närsomhelst avbryta deltagandet. De 

informerades om vad materialet skulle användas till samt att namn på pedagoger och förskolor 

kommer vara fingerade vid examensarbetets publicering. Pedagogerna fick information om att 

intervjun spelas in om de godkänner det och ett samtyckesbrev (bilaga 2) kommer att lämnas vid 

intervjutillfället så att de i lugn och ro kunde läsa igenom studiens syfte. Har man spelat in intervjun 

redan från början så kommer man ha med de överenskommelser som behövs och det kan vara bra 

att ha längre fram (Krag Jacobsen, 1993. Tid, plats och datum bestämdes utifrån pedagogernas 

önskemål eftersom jag vet att de kan ha svårt att gå ifrån barngruppen en stund. När man bestämmer 

tid och plats måste man tänka på vad det kan bli för konsekvenser för respondenten. Genom att visa 

respekt och ta hänsyn till respondenten visar man också att hans/hennes medverkan är viktig och av 

betydelse för intervjuaren skriver Krag Jacobsen (1993). Enligt Krag Jacobsen (1993) kan man 

aldrig förbereda sig för mycket för en intervju. Att tillägna sig teoretisk kunskap om området samt 

studera tidigare forskning kan vara mycket bra för att förbereda sig så att intervjun blir så bra som 

möjligt.            

 Som stöd för intervjun gjordes en intervjuguide (bilaga 3), detta för att alla pedagoger skulle 

få uttrycka sina tankar om samma områden. Det språkbruk jag har valt att använda vid intervjuerna 

har jag tagit stöd för ur förskolans läroplan. Detta för att pedagogerna med stor sannolikhet är 

bekanta med de begrepp som ofta förekommer i detta styrdokument och för att det kan hjälpa till att 

hålla fokus på syftet med studien. En diktafon lånades för att med säkerhet veta att ljudet vid 

inspelningen skulle bli av god kvalité då jag kände lite osäkerhet inför att spela in via mobiltelefon. 

Jag gjorde mig i god tid förtrogen med hur bandspelaren fungerar så att inget oklart skulle uppstå 

vid intervjuerna. 

 

3.3 Urval 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna intervjuades fyra verksamma pedagoger i två 

olika kommuner. Anledningen till att studien gjorts i två kommuner har sin grund i att många 

förskollärarstudenter skriver sitt examensarbete på utbildningsorten. Detta gör att konkurrensen var 

hård vad gäller att hitta förskolor att genomföra studier på. Valet blev därför att jag kontaktade en 

förskola i en kranskommun för att öka chanserna att hitta en förskola som kunde medverka i studien. 

           

 Respondenterna arbetar på förskolor som jag inte är bekant med sedan tidigare. Valet att 

välja obekanta förskolor för min studie gjordes för att det inte skulle finnas några tidigare kunskaper 

om hur pedagoger arbetar med samlingen där intervjuerna skulle genomföras. Tre av pedagogerna 

arbetar på en äldreavdelning med barn i åldern tre till sex och en pedagog arbetar på en 

yngreavdelning med barn i åldern ett till tre år. Av de båda förskolecheferna som jag kom i kontakt 
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med och som gav sitt godkännande för genomförandet av studien fick jag förslag på vilka 

avdelningar som troligtvis kunde vara mest intresserade av att ställa upp på en intervju.   

 Vid första telefonkontakten med pedagogerna som ville medverka ställde jag frågan om de 

har samlingar i sin verksamhet. Anledningen till detta var att samlingen står i fokus för min studie. 

Valet av respondenter har skett utifrån vem i arbetslaget som varit mest intresserad av att vara med. 

Två av pedagogerna arbetar på samma avdelning och ville båda ställa upp på en intervju. Att de 

arbetar på samma avdelning och håller i samma samlingar såg jag inte som något hinder för min 

studies syfte eftersom det är pedagogernas egna uppfattningar som undersöks. Vad jag menar här är 

att en samling med samma innehåll kan utföras på olika sätt av olika pedagoger. En mer specifik 

beskrivning av respondenterna följer nedan. 

 

Pedagog 1: utbildad lärare med examen i början på 2000-talet 

Pedagog 2: utbildad förskollärare med examen i början på 2000-talet 

Pedagog 3: utbildad förskollärare med examen på 1970-talet 

Pedagog 4: utbildad förskollärare med examen på 1990-talet 

 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under två dagar med en veckas mellanrum. Då dagen var inne för 

intervjutillfällena informerades respondenterna återigen om studiens syfte. En samtyckesblankett 

gavs till respondenterna för en underskrift så att de med säkerhet skulle veta sina rättigheter (se 

bilaga 2). Vid alla fyra intervjuerna hade pedagogerna avsatt ett rum så att intervjuerna kunde 

genomföras ostört. För att kunna föra ett djupare samtal och slippa avbrott för att skriva valde jag 

att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Inspelningen gjordes även för att få med tonfall, 

röstläge och för att inte gå miste om viktigt innehåll. Det vanligast sättet att dokumentera en 

intervju är att spela in (Bryman, 2011). Detta gav möjlighet till en djupare analys av materialet och 

svaren kunde avlyssnas upprepade gånger. Intervjuerna tog mellan 20-50 minuter och inget avbrott 

gjordes i någon av intervjuerna. En av respondenterna ville inte att intervjun spelades in. Intervjun 

skrevs då istället ner med papper och penna och tog ganska lång tid men det var inga problem för 

respondenten. Genom intervjuguiden fanns stöd så att intervjun höll sig inom syftet. Ett löpande 

samtal med ögonkontakt kunde föras med respondenterna då inga anteckningar gjordes förutom vid 

en av intervjuerna. För att respondenten skulle känna att jag lyssnade har jag under intervjuerna inte 

suttit helt tyst utan svarat med att humma eller med andra ljud (Krag Jacobsen, 1993). Valet av detta 

agerande gjordes även för att respondenten inte skulle känna att jag är ute efter något exakt svar 

utan att det är deras egna uppfattningar som är det sanna i intervjuerna. Det finns både för-och 

nackdelar med att svara respondenten med ljud (Krag Jacobsen, 1993). Efter intervjun satt alla 

respondenter kvar efter respektive intervju en lite stund och vi pratade om att skriva examensarbete. 

Intervjuerna kändes avslappnade och inga frågor eller oklarheter uppstod från respondenten. 

 

3.5 Databearbetning 

 

Efter varje inspelad intervju transkriberades materialet samma dag med hjälp av papper och penna. 

Transkribering innebär att det inspelade materialet blir nedtecknat (Bryman, 2011). Den intervju 

som inte har spelats in renskrevs med en gång för att inte relevanta moment från intervjun skulle 

glömmas bort. Samtliga intervjuer skrevs ner i ett och samma block för att jag lätt skulle kunna 

bläddra fram och tillbaka för att kunna se likheter och skillnader i respondenternas svar. 

Intervjuerna transkriberades rakt av med dialekter, pauser och skratt. Detta för att senare kunna se 

om det funnits till exempel inslag av ironi, tvekan eller andra för studien intressanta inslag i 

intervjuerna. De inspelade intervjuerna lyssnades igenom flera gånger för att jag skulle vara säker 
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på att allt blivit nedskrivet. För att sammanställa intervjumaterialet skrevs samtliga intervjuer sedan 

ner även på dator. Då framträdde gemensamma områden som respondenterna berört under 

intervjuerna och utifrån detta sammanställdes tre temaområden. Dessa temaområden blev sedan 

sammanställningens rubriker i resultat delen. 

 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

 

Reliabilitet kan definieras som hur väl ett mätinstrument mäter något. Flera olika faktorer är 

avgörande för en studies reliabilitet. Då föreliggande studie har gjorts utifrån en intervjuguide så ger 

resultatet större tillförlitlighet mot om jag istället använt strukturerade intervjuer. Genom 

intervjuguiden kunde respondenterna hållas inom de områden som är avgörande för studiens syfte. 

Genom intervjuguidens tydlighet skulle intervjuerna kunna göras om och enligt min bedömning då 

kunna få mycket liknande resultat. Även genom att ha transkriberat hela intervjuerna för att inte 

sålla bort väsentlig fakta ökar studiens reliabilitet. Respondenterna har även själva fått avgöra när, 

var och hur intervjuerna skall genomföras för att de inte skulle känna sig pressade under 

intervjutillfället. Dagsformen är viktig att ta hänsyn till både hos intervjuaren och respondenten för 

att intervjun ska bli av bästa kvalitet (Stukát, 2011). Vid samtliga intervjuer fanns ett avskilt rum att 

tillgå så att risken för att störas var låg. Vad som dock skulle kunna påverka studiens reliabilitet är 

att dock att det vid ett intervjutillfälle uppstod misstolkningar av en fråga på grund av dialekt. Detta 

missförstånd var dock av mindre art och går att bortse från då intervjuaren berörde frågan självmant 

senare under intervjun. Även min ovana som intervjuare kan ses som en faktor som påverkar 

studiens reliabilitet. Med stöd av Bryman (2011) kan dock även en rutinerad person, vad gäller att 

göra intervjuer, utföra intervjuer som inte lever upp till förväntningarna.    

 Studien omfattar endast ett fåtal personer, vilket innebär att resultat kan ses som en slutsats 

för endast denna forskning, vad gäller att beskriva pedagogernas uppfattningar om samlingen som 

ett demokratiskt moment i förskolan.       

 Stukát (2011) menar att validitet handlar om huruvida man observerar, identifierar eller 

mäter det man säger sig göra i sin studie. Trots upplevelsen av att en studie har hög reliabilitet 

innebär inte detta per automatik att studien även har hög validitet. Genom intervju framträder 

respondentens egna uppfattningar vilket aldrig kan liknas vid att man får ett exakt svar utifrån vad 

undersöknings syfte eftersom frågorna kan tolkas på olika sätt. Detta gör att validiteten är svår att 

mäta. Intervju som metod ger upplysningar om bland annat mimik och tonläge, vilket inte går att 

uppfatta i exempelvis enkätundersökningar. Stukát (2011) menar även att intervju som metod ger 

möjlighet att ställa följdfrågor. Det innebär att trovärdigheten för min studie ökar då jag vid flertalet 

tillfällen under intervjuerna kunde be informanterna förtydliga sina svar genom följdfrågor. 

 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Att forskningen går framåt inom olika områden är viktigt men samtidigt måste man vara mycket 

noggrann med hur man utför sin studie så man inte kliver över gränsen vad gäller integritet.  

Viktigaste forskningsetiska aspekterna är att informera deltagarna om att de kan avbryta sitt 

deltagande när som helst även om de har samtyckt att påbörja undersökningen. För att göra intervju 

med pedagoger krävs det att man får samtycke från förskolechefen och pedagogerna. De som ska 

medverka ska få god information om undersökningen och dess syfte (Vetenskapsrådet, 2011). Om 

respondenten väljer att avbryta kan forskaren med tillåtelse av respondenten använda den data som 

redan samlats in. Viktigt är också att insamlad data inte kommer ut till allmänheten (Löfdahl, 2014). 

Det är viktigt att deltagarna i undersökningen är tydligt informerade om syftet med undersökningen 

och hur resultaten kommer att användas. Jag har därför i god tid tagit kontakt med ansvarig 

förskolechef för de förskolor jag kommer att utföra mina intervjuer på, informationskravet. När man 
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inleder en undersökning ska man tänka på att inte börja med för privata frågor eller direkta frågor 

som kan upplevas som stötande av respondenten. Alltså är det viktigt att intervjun inte rymmer 

några personliga frågor utan koncentreras på den yrkesroll som respondenten har (Bryman, 2011). 

 Det är även av stor vikt att tänka på tystnadsplikten oavsett vilken forskningsmetod som 

används. Med detta menas tystnadsplikt från båda håll t.ex. intervjuaren och respondenten. Viktigt 

är även att informera om vad materialet kommer att användas till samt att det kommer att förstöras 

efter studiens slut och godkännande, detta är det så kallade nyttjandekravet.  Nedan följer de etiska 

principer som jag som forskare har tagit hänsyn till i min studie med stöd av Vetenskapsrådet (2011) 

och Bryman (2011). 

 

Informationskravet: personerna som deltar har informeras om studiens syfte. Deltagarna har fått 

information om att de närsomhelst kan avbryta sitt deltagande samt att deltagandet är frivilligt. 

Information om vilka moment som ingår i undersökningen har tydliggjorts. 

 

Samtyckeskravet: Deltagandet är frivilligt och deltagarna har själva rätt att bestämma över sin 

medverkan. Om deltagarna inte uppnått den ålder som krävs för att själv bestämma över sin 

medverkan krävs vårdnadshavare godkännande. Deltagaren har genom samtyckeskravet fått 

skriftlig information om vad deras medverkan innebär. Vid godkännandet för medverkan skrev 

deltagarna under samtyckeskravet. 

 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter gällande de personer som medverkat i undersökningen 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Dessa uppgifter skyddas så att ingen obehörig kan 

komma åt dem. Samtliga fyra respondenters namn är fingerade för att skydda deras identitet. 

 

 

Nyttjandekravet: Det material som genom undersökning kommer in används endast till 

forskningsändamålet. Efter att examensarbetet är godkänt av examinator kommer allt empiriskt 

material att förstöras. 
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4. Resultat 
 

I denna del kommer jag redovisa studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar samt 

med inspiration från det fenomenografiska perspektivet. Analysen har jag valt att väva samman med 

resultatdiskussionen. Resultatdelen har delats in i de temaområden som står i fokus för studiens 

syfte att beskriva pedagogernas uppfattningar om samlingen som ett demokratiskt moment i 

förskolan. Samtliga fyra respondenters namn är fingerade för att skydda deras identitet. Jag har valt 
att ta med för studien relevanta citat från intervjuerna för en tydligare bild av pedagogernas 

uppfattningar. 

 

 

4.1 Samlingens struktur och innehåll 

 

Respondenterna som deltagit i studien har varit verksamma i förskolan under olika lång tid. 

Längden på respondenternas verksamma tid inom förskoleverksamheten sträcker sig från ca åtta 

månader upp till trettiofyra år. Deras examensår visar att de har sin utbildning från år 1970 till 2014.  

Gemensamt för alla fyra är att de har samlingar i någon form på de avdelningar där de arbetar. 

Samtliga pedagoger upplever att samlingens längd varierar mycket beroende på dess innehåll. 

Endast på en av de fyra avdelningarna uppges att samlingen försöker att genomföras vid samma 

tidpunkt varje förmiddag. Pedagogen som arbetar på denna avdelning poängterar i samband med 

detta att han/hon arbetar på en småbarnsavdelning. På alla avdelningar har man däremot samlingen i 

regel någon gång under förmiddagen.  Alla respondenterna uppger att man turas om att ansvara för 

samlingarna. Vem som ansvarar för samlingen grundar sig på vilken tid pedagogerna börjar sitt 

arbetspass. En av pedagogerna berättar: 

  
 Det är inte samma person som alltid går in och tar samlingen innan lunch, det beror på när man börjar jobba. Den 

 som börjar först brukar vara den som går in först och styr upp samlingen (Pedagog 1). 
 

Två av pedagogerna uppger att samlingen delas upp på två mindre grupper på grund av att det inte 

finns något utrymme i lokalen för att samla hela barngruppen. Denna uppdelning görs då efter 

barnens ålder så att barnen som är tre och fyra har en egen samling och barnen som är fem och sex 

år har en annan samling. Grupperna turas sedan om att gå till skogen och ha miniröris som innebär 

en rörelsestund för barnen. Två pedagoger berättar varför den dagliga samlingen hos dem ser olika 

ut under veckan, pedagogerna berättar: 

  
 Vi har i regel en liten samling varje dag om inget annat händer, mest tisdag till torsdag för då  är 15-timmars barn 

 här också (Pedagog 3). 
 

 En samling här inne är mer uppstyrd på grund av hur mycket utrymme man har (Pedagog 1). 

 

Vad samlingarna innehåller för fasta moment visade sig vara ganska lika på samtliga avdelningar. 

Att se vilka som är här och inte, gå igenom veckodagar, olika namnlekar eller på annat sätt 

identifiera sig fanns med som punkter i samlingen på alla avdelningarna. Andra innehåll som kunde 

finnas med i samlingarna på de olika avdelningarna var sånger, rim, ramsor, engelska, bokstäver, 

olika lekar, prata om naturen och miljön, årstider, namn på veckodagar och månader. På två 

avdelningar har pedagogerna blivit ålagda att arbeta med något som kallas för Bornholmsmodellen. 

Detta är en modell att arbeta med för att stimulera barnens språkliga medvetenhet en pedagog 

berättar: 

  
 Sen jobbar vi utifrån Bornholmsmodellen som är något vi är ålagda att göra 10 veckor på hösten och 10 veckor  på 

 våren och under de här veckorna så utgår ju samlingarna mycket från det då. Det står vad vi ska göra för det är en 

 bok som vi utgår ifrån sen får man ju välja godbitarna (Pedagog 4). 
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På samtliga avdelningar beskriver pedagogerna samlingen som ett tillfälle på dagen då barnen 

samlas och pedagogerna är de som håller i uppstarten av samlingen. Det är dock inget man måste ha 

samling anser respondenterna även om det ändå oftast blir så. Tre av pedagogerna antyder att 

samlingen kan liknas vid ett tillfälle då dagen ”checkas av” med allt vad det kan innebära. Alla 

pedagoger beskriver att de fasta moment som samlingen innehåller går att göra på olika sätt, som 

till exempel att kolla närvaron av barnen. På en av avdelningarna görs detta genom att barnen ska 

peka ut sin docka som pedagogen i tur och ordning håller upp. När den egna dockan kommer upp 

ska man säga att det är ens egen. På en annan avdelning kollas närvaron genom att barnen får ljuda 

sina namn då pedagogen håller upp deras namn på en lapp. Syftet med dessa moment är att se vilka 

som är här men även se vilka som inte är på förskolan den dagen. En av pedagogerna berättar att 

deras upprop innebär att alla barnen bekräftas och synliggörs.      

 Samlingens struktur har visat sig ha liknande drag på samtliga avdelningar, man samlas på 

golvet både pedagoger och barn och sitter i en ring på en matta. Pedagogen som arbetar på 

småbarnsavdelningen uppger att barnen har bestämda platser i samlingen och sitter på varsin dyna i 

ringen. Innehållet i samlingen förutom de fasta momenten som nämndes tidigare varierar av olika 

anledningar. På en av avdelningarna kallas samlingen som är mellan tisdag och torsdag för 

temasamling och det är vid dessa samlingar som man arbetar med till exempel Bornholmsmodellen 

som pedagogerna blivit ålagda att göra. Även andra områden så som natur och miljö tas upp under 

temasamlingen uppger två av pedagogerna. Att temasamlingen infaller under bestämda dagar har 

sin grund i att då är även alla 15-timmars barn på förskolan. Även de andra två pedagogerna 

beskriver hur deras samlingar kan se olika ut från dag till dag bortsett från de fasta momenten. 

Ibland är samlingen en uppstart innan en annan aktivitet börjar. Barnen samlas då ihop innan man 

till exempel ska gå till skogen eller ha miniröris berättar en pedagog. Samlingen hålls ibland i 

skogen om det är bestämt att man ska gå dit en av veckans dagar, även på förskole gården har man 

samling ibland.  Som tidigare nämnts så är det inte alltid samma pedagog som håller i samlingen. 

Beroende på vem som har samlingen så kan både de fasta momenten och resten av innehållet i 

samlingen varierar i dess utformning.         

 På tre av avdelningarna använder man sig av något som kan liknas vid dockor, även om 

utseendet på dessa dockor varierar. Varje barn har en egen docka som tas fram som ett attribut i 

samlingen för att se vilka barn som är på förskolan just den här dagen. De dockor som symboliserar 

de barn som inte är på förskolan av någon anledning läggs endera tillbaks i korgen eller sätts upp på 

samma tavla som det närvarande fast på ett speciellt ställe på tavlan. Pedagogerna som använder sig 

av dockor i samlingen påpekar att detta moment är bra för att barnen ska se vilka som är här och 

inte, samt för att genom sin docka få stå i centrum en liten stund och blir bekräftade genom sitt 

deltagande. På den ena avdelningen har barnen gjort sin docka tillsammans med föräldrarna under 

inskolningen och dockan anses därför vara mycket personliga berättar pedagogen.    

 Samtliga pedagoger beskriver att samlingen där de arbetar växt fram på olika sätt och att nya 

aktiviteter har lagts till i samlingen. Genom att engelska har lagts till i samlingen på en av 

avdelningarna så upplever pedagogen som arbetar där att det är något annorlunda för barnen. Det är 

annorlunda att ta med en sång eller dikt på engelska i samlingen beskriver en av pedagogerna. 

Engelskan har lagts till i samlingen för att göra det mer intressant för barnen. Samlingens förändring 

beskrivs även genom att andra olika moment och aktiviteter allteftersom tillkommit, en pedagog 

berättar: 

  
 Sen så tänkte jag att det kunde vara bra och lära sig dagarna och då la vi till tavlan som vi har  veckodagarna på, och 

 sen så har vi en ramsa som också tillkom efter ett tag, sen tillkom månaderna, och sen så har veckodagarna 

 tillkommit (Pedagog 2). 
 

Två av pedagogerna beskriver hur det tycker att samlingen idag är mer flexibel. Förr gjorde alla 

pedagoger samma moment, nu gör man bara dessa moment ibland berättar en av pedagogerna. En 

pedagog berättar att han/hon upplever sig själv idag som mer säker i sin roll i samlingen och märker 

vad barngruppen behöver och kan på så sätt göra barnen delaktiga. Samlingens framväxt beskrivs 

enligt följande på en av avdelningarna: 
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 Sen  jag började jobba har den förändrats, när jag började var den mer styrd eller vad man ska säga, nu kan man 

 ju ha samling, det är inte samling på samma sätt för nu utgår man mer från barnen. Förut var det mer måndag har 

 vi samling om färger, tisdag har vi ingen samling alls för då har vi färg och form, onsdag går vi till skogen. Det 

 var mycket så och så är det ju inte riktigt idag (Pedagog 4). 
 

Ingen av pedagogerna ifrågasätter samlingen som ett moment i vardagen på något sätt utan de 

förmedlar en trygghet i svaren på intervju frågorna vad gäller samlingen som vardagligt fenomen. 

Resultatet visar också att samlingen både är starkt rutinbunden men även att pedagogerna upplever 

samlingen som en flexibel aktivitet där barnen är delaktiga på olika sätt. 

 

 

4.2 Barns inflytande i samlingen 

Pedagogerna definierar begreppet inflytande på lite olika sätt. Resultatet visar att barnens inflytande 

beskrivs av samtliga pedagoger genom att barnen får vara med och bestämma vad samlingen ska 

innehålla bortsett från de fasta dagliga momenten. Vad som är genomförbart av barnens önskningar 

avgörs av pedagogerna med hänvisning till olika påverkande faktorer så som platsbrist, tidsbrist, 

antal personal och stora barngrupper. En av pedagogerna beskriver inflytande i form av att barnen 

varje dag bjuds in till ett uppdrag genom sin docka som används dagligen i samlingssituationen. Det 

är pedagogen som tar upp den docka som visar vilket barn som ska få utföra uppdraget som kan 

vara att till exempel räkna barnen i samlingen. Pedagogen berättar vidare att barnen har inflytande i 

samlingen till en viss nivå. Återigen visar det sig vara utrymmet som styr över hur mycket 

inflytande barnen kan ha i samlingen, pedagogen berättar:  

 
 Det är svårt med samling i förskolan. Om man har ett stort rum då kan man ha 20 stycken barn, här finns det inte 

 det så det är väldigt svårt att få plats (Pedagog 1). 
 

Barnens möjligheter till inflytande i samlingen beskrivs av samtliga pedagoger som goda, om än 

begränsade av olika anledningar som till exempel utrymme, stor barngrupp eller personal brist. De 

aktiviteter som ofta är återkommande i samlingen kan utföras på olika sätt utifrån vad barnen 

önskar som till exempel att tala om vad man heter. Ibland sker denna aktivitet genom att skicka runt 

en sten och i tur och ordning säga sitt namn och ibland sjunger man istället en namnsång etc. På en 

av avdelningarna får barnen rösta om vilken aktivitet som ska göras först i samlingen genom att 

välja mellan att gå och ställa sig på två olika ställen, pedagogen berättar: 

  
 Mycket av det vi röstar om som vi ska göra här det får de vara med och bestämma genom att vi räknar hur 

 många som vill det ena och det andra, mycket av det här ”ställer er där om ni tycker det här och ställ er där om ni 

 tycker det här”. Man kan inte ge för många förslag för då blir det kaos (Pedagog 2). 
 

Även om man har en ram så beskriver majoriteten av de intervjuade pedagogerna att de försöker 

utgå från barnen i de aktiviteter som samlingen innehåller. De avdelningar som uppger att de blivit 

ålagda att arbeta med Bornholmsmodellen med sitt givna innehåll har valt att lägga detta arbete 

under samlingen. Även om det går att välja godbitar ur denna modell så är det i grund och botten 

språket som fokus ligger på i Bornholmsmodellen och det är pedagogerna som plockar ut de delar 

som passar bäst för barngruppen. En annan pedagog beskriver att barnen har inflytande över det 

som kommer efter de fasta momenten i samlingen. Barnen kan då få välja sånger ibland fritt och 

ibland från sångpåse eller välja en lek att leka i samlingen. Samtliga pedagoger uppger att en plan 

finns över vad som är tänkt att ha med i samlingen dag för dag men att man är beredd att lägga 

planeringen åt sidan om man inte lyckas fånga barngruppen eller om man märker att barnen inte vill 

vara med. En av pedagogerna beskriver att barnen ofta kommer på aktiviteter som de vill göra i 

anslutning till det man håller på med i samlingen, två pedagoger berättar: 

  
 De flikar ofta in med grejer det vill göra i anslutning till det vi håller på med. Om det till exempel är en saga om 

 en hund så vill de kanske leka leken hunden och benet (Pedagog 3). 
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 Man försöker se till barnens intresse, om de till exempel är intresserade av bokstäver eller matte så försöker man 

 få med det (Pedagog 4). 

 

Barnens inflytande beskrivs också som något som syns genom att pedagogerna uppger att det rättar 

samlingens innehåll efter den barngrupp som finns i dagsläget. En av pedagogerna berättar att det är 

de som ska rätta sig efter barngruppen och inte barnen som ska rätta sig efter pedagogerna. Barnens 

inflytande definieras också som något som blir synligt genom att man som pedagog formar 

samlingen utifrån att se till vad barnen verkar vara intresserade av och utifrån detta planerar 

innehållet. En pedagog beskriver också att barnen har inflytande genom att de har fått bestämma att 

de vill ha en visardag i samlingen och att de då får ta med en sak hemifrån och visa för sina 

kompisar i samlingen. Detta görs dock inte av alla barn samtidigt utan barnen får turas om att ta 

med en sak och visa. Barnen får även bestämma över samlingens innehåll genom att de under 

samlingens gång får flika in om det är något de önskar att göra berättar pedagogerna. Samtliga 

pedagoger uppger att samlingen inte är en plats där barnen måste sitta stilla och vara tysta utan att 

de får prata och ta plats, detta sker genom handuppräckning på några av avdelningarna. En av 

pedagogerna beskriver barnens inflytande i samlingen på följande sätt: 

 
 Ofta har vi vissa punkter som ska vara med men hur de punkterna se ut har barnen ganska stort inflytande över. 

 Det är ganska lite man tänkt på detta, det är mer en medvetenhet att man tänkt att det ska vara så. Det är inte 

 naturligt att de ska få ha så stort inflytande det är mer HUR får dem delaktiga, mer än hur vi ska styra upp allting 
 (Pedagog 1). 
 

Samtliga fyra pedagoger är av samma åsikt att det egentligen inte finns någon begränsning för hur 

mycket inflytande barnen kan ha i samlingen. Det som avgör hur mycket inflytande barnen kan ha 

är de ramar som nämndes tidigare. Pedagogerna anser att så länge det som barnen önskar inte 

medför någon säkerhetsrisk eller stoppas av andra hinder så skulle det gå att genomföra barnens 

önskemål på samlingen. En pedagog berättar att det till exempel inte går att gå till skogen med 

endast en personal men om hela arbetslaget är med så skulle detta absolut inte vara någon 

omöjlighet. Det upplevs även lättare beskriver två pedagoger att ge barnen inflytande om man delar 

upp samlingen på två grupper. Om barnen har önskemål under samlingens gång men att den önskan 

inte går att uppfylla direkt så medger samtliga pedagoger att den önskan försöker att uppfyllas på 

nästa samling. En pedagog funderar länge innan han/hon berättar följande vad gäller begreppet 

inflytande: 

  
 Alltså man måste hålla i ramen anser jag, men mycket och många saker skulle de kunna ha inflytande över som de 

 inte själva vet om tror jag, detta har jag även börjat prata lite om med våra äldre barn. När man frågar dem om de 

 vet att de har rätt till inflytande över saker och vad de har inflytande över., ja de har inte riktigt fattat det än 
 (Pedagog 2). 
  

Vidare berättar pedagogen om hur han/hon självt ställt dessa frågor till några barn angående deras 

medvetenhet om att de har rätt till inflytande. Vidare beskrev pedagogen barnens inflytande genom 

att definiera innebörden av begreppet inflytande som att de till exempel väljer själva om de vill äta 

upp sin mat vid lunchen eller inte, om de vill ha vatten eller mjölk till maten samt att det själva får 

bestämma vart de vill leka efter vilan. En annan pedagog upplever inte att barnen på eget initiativ 

försöker få särskilt mycket inflytande i samlingen även om möjligheter ges från pedagogen sida. 

Det har nästan aldrig hänt att något av barnen under samlingen räckt upp handen och önskat fått 

göra något speciellt berättar han/hon. Möjligheten till inflytande i samlingen finns där upplever 

pedagogerna och det är viktigt att vara flexibel vad gäller samlingens innehåll. Samlingen planeras i 

förväg på samtliga avdelningar och detta görs av pedagogerna. Detta görs veckovis och arbetslaget 

sitter då tillsammans och planerar. Pedagogerna poängterar dock att detta är en grovplanering som 

kan ta andra vägar än vad som var tänkt från början. Barnen är personligen inte med i förväg och 

planerar samlingens innehåll och utformning på någon av avdelningarna. Vilken barngrupp man har 

i dagsläget uppges dock att det tas i beaktande vid planeringen av samlingens innehåll vidhåller de 

fyra pedagogerna. Två av pedagogerna uppger att det försöker ta med sådant i samlingen som de 
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har sett att barnen är intresserade av så som till exempel matte eller bokstäver.  

 

4.3 Delaktighet i samlingen 

 
En av pedagogerna beskriver hur han/hon i samlingen försöker bjuda in barnen så att det inte bara 

är pedagogen som styr samlingen. Pedagogen försöker få barnen att komma med nya idéer så att det 

inte bara skall vara pedagogen som tar plats i samlingen. Detta sker genom att pedagogen bjuder in 

till delaktighet genom att ställa frågor till barnen om vad de gjort tidigare i samlingen. Delaktighet i 

samlingen definieras också i form av att en av pedagogerna berättar att han/hon genom en av det 

fasta momenten i samlingen bjuder in barnen att delta i samlingen, pedagogen beskriver det såhär: 

 
 Det är som till exempel när vi arbetar med bokstäver så att de ska känna igen sin egen bokstav. Då håller jag 

 upp en bokstav och då ser jag ju om de reagerar på att den ”där bokstaven är min ”då ser jag ju att de är med 
 (Pedagog 2). 
 

Pedagogen berättar vidare att han/hon försöker variera utförandet på samlingens aktiviteter så att 

barnen inte vet exakt vad som skall ske härnäst. På en av avdelningarna upplevs barnens delaktighet 

i samlingen som mycket god.  Pedagogen berättar att barnen i deras barngrupp har mycket åsikter 

och vill mycket. Barnen behöver inte sitta stilla och vara tysta under samlingen utan får berätta 

saker som de till exempel gjort hemma och vill delge sina kamrater. En del barn upplevs mer 

delaktiga i samlingen än andra på grund av att de pratar mera. Pedagogen på avdelningen uppger att 

man genom att fråga barnen saker om något som tagits upp på samlingen kan se om de varit 

delaktiga. För att få barnen delaktiga är det viktigt att man lyckas fånga barnen i samlingen genom 

att göra något konkret så som att till exempel berätta en saga med tillhörande figurer eller andra 

saker som gör barnen intresserade. I samlingen på två av de andra avdelningarna berättas att 

barnens delaktighet i samlingen även kan ses genom att barnen återberättar delar av samlingen vid 

andra tillfällen i förskolans vardag, pedagogen berättar 

 
 Ja, just när de är i samlingen, ja det handlar om trygghetskänsla, de vill liksom känna sig lite mer  trygga innan 

 de börjar prata inför kompisar i samlingen (Pedagog 1). 
 

 Ibland så är det väldigt sådär, man tro inte de lyssnat för fem öre men sen märker man att de snappat upp 

 allting. Det behöver inte vara det att de sitter som ljus och man tycker de är jätte intresserade utan de kan ta in 

 mycket fast de rör sig och stökar på samlingen (Pedagog 4). 

  

 

 Även föräldrar ger feedback till pedagogerna genom att berätta att barnen pratat om samlingens 

innehåll hemma. Genom detta sätt upplever pedagogen att barnet varit delaktigt under samlingen på 

förskolan. Barnen kan även vara delaktiga även om de inte verkar vara fokuserade under 

samlingens gång berättar samtliga pedagoger. Tre av fyra pedagoger beskriver att barnens 

delaktighet även kan ses genom att de sjunger med i samlingens sånger, gör rörelser till sången, 

räcker upp handen och frågar om något. Vad gäller delaktighet skiljer sig också pedagogernas 

uppfattningar. En av pedagogerna upplever att barnen ofta flikar in under samlingen medan man på 

de andra avdelningarna upplever att barnen mycket sällan försöker synliggöra sin delaktighet i 

samlingen på eget initiativ. Samtliga pedagoger upplever dock att det tydligt går att se på barnen om 

de tycker samlingen är intressant eller inte. Finner inte barnen innehållet i samlingen intressant så 

uppger pedagogerna att de då avbryter det planerade innehållet och gör något annat istället som de 

vet att barnen gillar att göra, två pedagoger berättar:      

   

 
 Alla sitter med i samlingen men hur delaktig man är beror på hur stor roll man vill ta just nu. Det är viktigt att man 

 bjuder in även om de sitter tysta, att man bjuder in dem så de inte är rädda (Pedagog 1). 
 

 Jag lägger inte fokus på om någon går iväg, det är jag som förskollärare som ska göra samlingen intressant att vara 
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 med på för alla (Pedagog 2). 
  

               

Att delta i samlingen står barnen fritt att välja upplever pedagogerna. En av pedagogerna berättar att 

de försöker få alla barn att vara med i samlingen och ibland får de lirka och pusha barnen lite. På 

två av avdelningarna berättas att barnen ibland går ifrån samlingen och går istället in i ett annat rum. 

Man hanterar dock barnen som inte vill sitta still i samlingen lite olika. På ena avdelningen försöker 

man inte lägga så mycket fokus på det barn som gått iväg från samlingen medan man på den andra 

avdelningen istället tar med sig barnet ut från samlingen eller sätter sig i soffan och läser en bok 

med barnet. Ibland sätter sig en pedagog bredvid det barn som tycks ha tappat fokus och inte längre 

deltar i samlingen för att hjälpa barnet att hitta fokus igen. Pedagogen som har yngre barn i sin 

samling upplever att samlingen inte kan vara för lång och att aktiviteterna i samlingen ska vara flera 

istället för en lång aktivitet för att barnen ska tycka det är roligt. Samtliga pedagoger upplever att 

barnen vill vara med i samlingen men är i vid intervjutillfället tydliga med att poängtera att 

deltagandet i samlingen är frivilligt för barnen. 

 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

 

Syftet med denna undersökning har varit att beskriva pedagogernas uppfattningar om samlingen 

som ett demokratiskt moment i förskolan. Utifrån min första forskningsfråga som var: Hur tänker 

pedagogerna om samlingen som redskap för demokratifostran i förskolans pedagogiska verksamhet? 

har följande svar framkommit: Att samlingen som fenomen lever kvar ute på förskolorna med 

gemensamma moment framgår klart av resultatet. Hur pedagogerna ser på samlingen som ett 

demokratiskt moment för barnen kan tolkas på olika sätt. Tydligt i resultatet är att begreppen 

delaktighet och inflytande inte är lätta att definiera för pedagogerna utan kräver en reflektion av 

begreppens innebörder för att medvetandegöras i samlingen.    Studiens 

andra forskningsfråga löd: Hur förhåller sig pedagogerna till barnens delaktighet och inflytande i 

samlingen? Resultatet visar vad gäller denna fråga att samtliga pedagoger upplever att barnen bjuds 

in till delaktighet och inflytande i samlingen. Flera moment och strategier som beskrivs av 

pedagogerna anses på ett eller annat sätt öppna för att barnen skall ges möjlighet att ta plats i 

samlingen. Resultatet visar även att några pedagoger är av uppfattningen att barnen inte har intresse 

för att vilja utöva inflytande i samlingen även om det är tillåtet. Resultatet visar på att en 

medvetenhet om sina rättigheter tycks saknas vad gäller barnen samt ett för givet tagande av 

pedagogerna att barnen själv ska ta plats på eget initiativ i samlingen. Den tredje forskningsfrågan 

löd: Hur kommer barnens delaktighet och inflytande till uttryck i samlingarna? Här visar resultatet 

att det handlar om hur pedagogerna upplever sig kunna se och tyda hur barnens delaktighet och 

inflytande kan ta sig uttryck på olika sätt. Här visar resultatet att definitionen av delaktighet och 

inflytande kan beskrivas på olika sätt och att pedagogerna anser sig kunna se på barnens agerande 

hur dessa begrepp kan ta sig uttryck och uppfattas i samlingen.    
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Jag upplever att valet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer passade bra utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Då studiens syfte är att studera pedagogernas uppfattningar om ett visst 

fenomen har jag som intervjuare genom en intervjuguide (se bilaga 3) haft goda möjligheter att nå 

detta syfte. Genom att respondenterna getts frågor som berör olika temaområde har följdfrågor 

kunnat ställas till respondenten på ett naturligt sätt. Krag Jacobsen (1993) beskriver att en 

semistrukturerad intervju har öppna frågor där svaren inte kan var rätt eller fel. Hade jag istället valt 

att ha använda mig av enkätundersökning eller en strukturerad intervju med givna svarsalternativ 

hade jag inte kunnat få pedagogernas egna uppfattningar av fenomenet, vilket är studiens syfte och 

en förutsättning för att kunna använda sig av det fenomenografiska perspektivet. Följdfrågor hade 

heller inte kunnat ställas på ett följsamt sätt, detta framhåller även Stukat (2011) i sina 

beskrivningar av den strukturerade intervjuns fördelar. Valet att använda mig av en intervjuguide 

med temaområden grundar sig även på att samtliga respondenterna under intervjun skulle få möta 

relevanta teman för studien. Intervjuguiden som verktyg under intervjun gav mig en översikt över 

vilka områden som hade berörts mer eller mindre under intervjun. Genom att spela in alla utom en 

intervju kunde jag under intervjuerna ha fullt fokus på vad som sades vilket underlättar för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor. Den intervju som ej spelades in på respondentens begäran innehöll flera 

avbrott då intervjun istället skrevs ner. Denna intervju tog även mycket längre tid än de intervjuer 

som spelats in. Vad jag dock kan se som positivt nu i efterhand med att inte spela in intervjun var att 

mer relevanta frågor direkt uppkom kanske på grund av att jag som intervjuare gavs mer tid att 

reflektera på respondentens svar under tiden som svaren skrevs ned.    

  För att värna om respondenternas konfidentialitet informerades respondenterna om sin 

anonymitet både innan intervjutillfället och vid intervjutillfället genom att skriva på en 

samtyckesblankett. Jag upplever att mitt val av metod har varit bra och att intervjuerna varit 

relevanta i relation till studiens syfte samt besvarat aktuella frågeställningar. Även om 

respondenterna vid ett fåtal tillfällen hamnade lite på villovägar så hittade intervjun fokus igen 

genom stöd av intervjuguiden. För att respondenterna tidigt skulle få en inblick i studiens syfte så 

gavs information om detta både vid kontakten med ansvarig förskolechef samt vid första 

telefonkontakten med respondenterna. Dock har inte några av intervjufrågorna givits ut till 

respondenterna innan intervju tillfället trots att detta efterfrågades från en av respondenterna. Detta 

för studiens syfte inte är att få några exakta eller på förhand planerade svar utan det är pedagogernas 

egna uppfattningar som står i fokus.          

  Ett problem som blev synligt vid transkriberingen av en av intervjuerna var svårigheter att 

tolka det som sägs då på grund av dialekt. Under denna intervju framkommer genom 

transkriberingen även att jag som intervjuare ställer fler ledande frågor än i de andra intervjuerna. 

Detta för att försäkra mig om att jag förstått svaret rätt och för att även vid vissa tillfällen förtydliga 

de frågor som har ställts. Detta kan ses som något som påverkar resultatet men är även en bra 

lärdom då detta är något som i allra högsta grad kan uppstå vid en intervju. 

   Med intervjumetoden kan maktförhållanden uppstå som påverkar frågor och svar. Det kan 

tänkas bli en osynlig spänning mellan parterna då man förväntar sig det ena eller det andra av 

varandra (Bryman, 2011). I min studie skulle detta kunna tänkas uppstå genom att pedagogen 

känner att jag som intervjuare har förväntningar på att ett etablerat arbetssätt finns i verksamheten 

vad gäller barnens demokratiska rättigheter. Detta kanske framför allt p.g.a. av den reviderade 

läroplanen för förskolan med sina tydliga riktlinjer och strävansmål inom detta område. Av stor vikt 

har varit att jag formulerat mina frågor så att respondenten inte upplever att den utsätts för något 

slag av granskning.           

 I sin helhet upplever jag att intervjuerna har gått bra och att studiens syfte har uppnåtts samt att 
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frågeställningarna har kunnat besvaras. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Här följer en analys och diskussion av resultatet från det empiriska materialet kopplat till tidigare 

forskning och med inspiration av det fenomenografiska perspektivet. Rubrikerna har växt fram ur 

det resultat som framkommit kopplat till studiens syfte och frågeställningar. 

5.2.1 Samlingen som ett redskap för demokratiarbete 

På samtliga avdelningar uppger pedagogerna att man i stort sett dagligen har samling med 

barngruppen. Pedagogernas verksamma arbetstid inom förskoleverksamheten sträcker sig över en 

längre period men resultatet visar ändå att samling är ett bekant begrepp för samtliga. Detta 

överensstämmer med Granbergs (1999) och Rubinstein Reichs (1993) beskrivningar av samlingens 

långa tradition inom förskoleverksamheten. De fyra pedagogerna uppger att samlingens längd 

varierar beroende på hur fokuserade barnen är i samlingen. Barnens delaktighet bedöms av 

pedagogerna som upplever sig kunna se när barnen inte längre finner samlingen intressant och 

denna bedömning blir avgörande för samlingens längd. Pramling Samuelsson och Sheridan (2008) 

skriver om hur pedagogernas förmåga att tolka barnens agerande blir avgörande för barnens 

möjligheter till delaktighet. De fyra pedagogernas agerande styrker detta påstående genom att de 

uppger att det är viktigt att samlingens längd utgår från barngruppen. I enlighet med Ekelund (2011) 

kan en tolkning göras utifrån resultatet som visar att pedagogerna kan anses ha ett demokratiskt 

förhållningssätt då det gäller bestämmandet av samlingarnas längd.     

 Genom att samtliga pedagogerna uppger att de försöker ha en samling varje dag styrks 

uppfattningen om att samlingen är ett viktigt moment på förskolan. Sett ur ett fenomenografiskt 

perspektiv tycks pedagogerna uppleva att samlingens längd varierar utifrån barngruppens dagsform. 

Då samtliga pedagoger har samlingar som innehåller moment sedan samlingens ursprung i enlighet 

med Granberg (1999) och Rubinstein Reich (1993) kan tolkningen göras att pedagogerna på något 

sätt upplever dessa moment som viktiga inslag i samlingen. En tolkning av detta resultat är även att 

pedagogerna känner en trygghet i dessa återkommande och starkt etablerade moment i samlingen. 

Resultatet visar i motsats till Skånfors (2013) att några av samlingens moment upplevs ge barnen 

tillfälle att stå i centrum för en stund så som till exempel namnaktiviteterna. Denna upplevelse kan 

tolkas som att pedagogerna genom namnaktiviteten vill ge barnen chansen att delta i samlingen. 

Ingen av pedagogerna nämner att samlingen syfte är att skapa en gruppkänsla.     

 Då resultatet visar att skillnader finns när det gäller huruvida samlingen utförs med hela 

barngruppen eller i uppdelade grupper ges en förståelse för att pedagogerna uppfattar samlingen 

som ett moment som kan utformas på lite olika sätt. Genom att dela upp gruppen i mindre grupper 

kan en tolkning göras att samlingen då framstår som ett moment där barnens möjligheter till 

delaktighet och inflytande ökas utifrån pedagogernas beskrivningar. Resultatet visar även i 

överensstämmelse med Emilsson (2008) att det fasta momenten i samlingen upplevs göra barnen 

delaktiga i samlingen, detta genom att barnen får ha inflytande över hur till exempel den dagliga 

namnaktiviteten skall utföras.        

 Pedagogerna tycks uppleva att samlingen som fenomen är ett moment på dagen där 

pedagoger och barn samlas tillsammans och att alla på förskolan deltar genom sin närvaro. Även 

om resultatet inte visar att man har samling med avsikt för att skapa gruppkänsla så kan en tolkning 

göras att pedagogerna upplever samlingen som ett självklart moment där barngruppen samlas 

tillsammans med pedagoger för att genomföra gemensamma aktiviteter. Denna uppfattning av 

samlingen som moment kan tolkas som att samlingens existens inte är något som man som pedagog 

direkt reflekterar över, den tycks vara ett givet inslag i vardagen. Varför pedagogerna är av denna 

uppfattning kan tyckas behöva en förklaring av varför de valt att låta samling som fenomen få 

stanna kvar i verksamheten år efter år. En koppling kan göras här till vikten av att reflektera över 

förskolepedagogikens vardagliga innehåll för att bli medveten om vad som händer och sker inom 

denna institution, samt för att som pedagog bli medveten om sitt förhållningssätt. En koppling som 
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kan göras vad gäller detta är hur Åberg och Lenz (2011) visar hur de genom användandet av 

dokumentation fick en ny syn på samlingen. I likhet med vad resultatet visar beskriver Åberg och 

Lenz (2001) hur samlingen på deras förskola var fylld med fasta moment och följde ett visst 

mönster vilket de synliggjorde genom dokumentation. Genom pedagogernas beskrivningar av 

samlingen som ett vardagligt fenomen kan en tolkning göras att fenomenet har anses fylla en 

funktion i förskolans vardag. En uppfattning om samlingens syfte som går att utläsa ur resultatet är 

att samlingen uppfattas som ett tillfälle då man kan arbeta med olika saker tillsammans med 

barngruppen. Detta tydliggörs genom att några pedagoger beskriver hur de i samlingen arbetar med 

olika teman och med den så kallade Bornholmsmodellen. Genom detta tycks samlingen uppfattas 

som ett tillfälle att förmedla kunskap till barnen vilket sätter frågetecken kring tanken om samlingen 

som ett demokratiskt moment. 

 

 

5.2.2 Barnens inflytande och delaktighet i samlingen 

 

Enligt resultatet bestäms samlingens innehåll bland annat utifrån när flest barn i barngruppen kan 

delta. Pedagogerna tycks på sätt uppleva det viktigt att barnen ges möjlighet att delta i samlingarna 

som innehåller något slag av kunskapsförmedling. Därför genomförs dessa samlingar under de 

dagar när barngruppen är som störst för att alla ska kunna delta. Här ses med andra ord barnens 

delaktighet i form av närvaro vara av stor vikt, detta för att ta del av samlingens innehåll. 

Pedagogerna kan tolkas definiera begreppet delaktighet här genom att barnen endast sitter med i 

samlingen. Här ges en definition av vad delaktighet kan innebära enligt Hartsmodell som beskrivs 

av Ribaeus (2014). Enligt Hartsmodell skulle denna definition av delaktighet beskrivas höra till den 

lägsta graden av delaktighet och modellen beskriver denna definition likt en symbolisk handling. 

Utifrån denna tolkning av studiens resultat ges en förståelse för att både begreppet delaktighet och 

inflytande är komplexa och det blir tydligt att det ligger hos pedagogerna att avgöra vad begreppen 

har för innebörd. I överensstämmelse med Ribaeus (2014) resultat uppger samtliga pedagoger i min 

studie att samlingen planeras av pedagogerna. Dock förklaras tydligt att barnens intressen tas i 

beaktande vid denna planering. Pedagogerna uppfattar att deras samlingar utgår från barnen genom 

att de anser sig kunna se vad barnen är intresserade av och på så sätt ges barnen delaktighet i 

samlingens utformning och innehåll. Barnen upplevs inte behöva vara närvarande i beslutsfattande 

vad gäller samlingens innehåll enligt tolkning av resultatet. Pedagogernas agerande vad gäller detta 

kan kopplas till att de i sin planering anser sig ta hänsyn till barnperspektivet genom att tro sig ha 

uppfattat vad barnen på olika sätt gett uttryck för att vara intresserade av. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) hävdar i sin artikel att möjligheterna till delaktighet är starkt beroende av 

förskolelärarnas förhållningssätt till barnperspektivet. Här kan utifrån resultatet tolkas att 

pedagogerna anser sig ta ett barnperspektiv då de i vardagen upplever sig kunna se vad barnen har 

för intressen genom att fråga barnen men även genom att tolka barnens agerande genom att se vad 

barnen håller på med i vardagen.        

 Samlingen visar sig utifrån resultatet även innehålla moment som ej är dagligen 

återkommande. Att det finns utrymme för andra aktiviteter i samlingen kan enligt resultatet tolkas 

vara ett sätt att låta barnen få bestämma vad de vill göra efter att de fasta momenten är gjorda. Här 

krävs då av barnen att de tar eget initiativ och talar om i samlingen vad det önskar att göra. Detta 

kan ses problematiskt i enlighet med Skånfors (2014) som beskriver samlingen som ett moment där 

barnen lär sig att uppföra sig på ett förväntat sätt inom givna ramar. Även om pedagogerna upplever 

samlingen som ett moment som bjuder in barnen till delaktighet och inflytande genom olika 

aktiviteter så uppstår en komplexitet om barnen inte upplever detsamma. Här kan en tolkning göras 

att barnen i samlingen lär sig vilka ageranden som förväntas till olika aktiviteter och deras 

möjligheter till inflytande och delaktighet kan ur denna aspekt ses som begränsat.   

 Flera pedagoger uppfattar att samlingen idag är mer flexibel och utgår mer från barnen än 

vad den gjort tidigare. För att förstå denna uppfattning kan man göra tolkningen att pedagogerna 

upplever fenomenet samling annorlunda idag för att de har ändrat sitt förhållningssätt till samlingen 
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som ett demokratiskt moment. Denna förändring i sig kan tolkas ha sin grund i att pedagogerna har 

ökat sin medvetenhet om sitt uppdrag att arbeta med läroplanen för förskolan med alla sina mål och 

riktlinjer beträffande barnens rätt till delaktighet och inflytande i förskoleverksamheten (Skolverket, 

2010a). Resultatet visar att förändringen vad gäller samlingens flexibilitet upplevs ha växt fram 

genom att innehållet i samlingen har blivit mer mindre styrt och att man idag utgår mer från barnen 

vad gäller framför allt fenomenets innehåll. Att pedagogerna upplever samlingen mer flexibel idag 

mot tidigare tycks enligt resultatet bero på att alla dagar inte längre har ett givet innehåll. Genom att 

samlingen idag anses mer flexibel så tycks pedagogerna uppfatta det som att barnen är mer 

delaktiga i och har inflytande under samlingens gång. Som tidigare nämndes kan pedagogerna här 

tolkas ha förändrat sitt förhållningssätt vad gäller samlingen. Från att samlingen tidigare setts som 

en hårt strukturerad aktivitet till att i dagsläget istället uppfattas som en aktivitet för barnen ses 

samlingen som ett mer demokratiskt moment. Ribaeus (2014) hävdar att för att kunna förstå hur 

demokratifrågan uppfattas behöver man undersöka hur pedagogerna iscensätter och formar den 

pedagogiska verksamheten. Här kan en tolkning göras att pedagogerna uppfattar samlingen som 

mer flexibel genom att de ändrat sitt sätt att iscensätt den, då innehållet i samlingen nu upplevs 

utgår från vad barnen tycks vara intresserade av. 

 

5.2.3 Pedagogernas förhållningssätt 

De olika sätt att beskriva hur barns delaktighet och inflytande tar sig uttryck i samlingen visar på att 

pedagogerna upplever att samlingen är ett moment i arbetet med barnens demokratiska rättigheter. 

Vetskapen om att barnen har rätt till delaktighet och inflytande över verksamhetens innehåll 

uppfattas enligt resultatet vara väl etablerat hos pedagogerna då samtliga beskriver moment i 

samlingen som de upplever inbjuder till detta. En problematik som synliggörs är dock är att 

samlingen tycks innehålla moment som är avsedda för att barnen ska få ta plats men att dessa 

moment är starkt styrda av pedagogerna och kan därför tolkas begränsa barnens inflytande. Även 

om momenten i samlingen kan utföras på olika sätt på barnens begäran så finns ändå givna ramar 

visar resultatet som barnen har lärt sig att rätta in sig efter. Denna tolkning kan göras utifrån att 

resultatet visar att några pedagoger upplever att barnen ”är nöjda” med samlingens innehåll som den 

planerats av pedagogerna. Resultatet visar även att pedagogerna uppfattar att barnen inte vet om 

sina rättigheter vad gäller delaktighet och inflytande över till exempel samlingens innehåll. Detta 

ger då en förståelse för varför barnen kan upplevas att inte vilja ”ta plats”, det vet helt enkelt inte 

om att rättigheten finns. Enligt Ribaeus (2014) så ligger det i pedagogernas uppdrag att erbjuda 

möjligheter till en förståelse för vad demokrati innebär.     

 Tydliga riktlinjer finns i läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) vad gäller barnens 

demokratiska rättigheter. En komplexitet uppstår dock i arbetet med detta om barnen inte ges en 

förståelse för vad detta innebär. I resultatet berättas av en pedagog att han/hon upplever att det 

handlar om att pedagogerna måste förklara för barnen vad begreppen inflytande och delaktighet 

innebär. Eftersom det inte finns någon tydlig beskrivning i läroplanen för förskolans Lpfö 98 (rev. 

2010) om hur barnens delaktighet och inflytande ska ta sig uttryck i verksamheten ges en förståelse 

för att det är upp till pedagogerna själva att avgöra vad dessa begrepp innebär. Det som ses som 

delaktighet och inflytande av en person behöver inte uppfattas som detsamma av någon annan. 

Utifrån vad resultatet visar och med ett fenomenografiskt perspektiv som stöd uppfattas 

pedagogerna tycka att samlingen är ett demokratiskt moment i förskolan.    

 Enligt min egen uppfattning och genom tolkning av resultatet är samlingen det enda moment 

i förskolans vardag där flera barn och pedagoger samlas en stund tillsammans. Hur man som 

pedagog förhåller sig till denna stund tycks enligt resultatet kännetecknas av ett styrande 

förhållningssätt. Trots att pedagogernas upplevs ha en vision om att barnen ska få delta i samlingen 

av egen fri vilja och att samlingen skall utgå från barngruppens intresse kan man förstå att det finns 

många saker som gör att denna vision blir svår att iscensätta. Stora barngrupper, mindre personal 

och utrymmet på förskolan upplever samtliga pedagoger som hinder för att barnen ska få vara med 

och besluta om samlingens utformning och innehåll. Detta kan tolkas som att pedagogerna upplever 
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att samlingen i dagsläget är så demokratisk som den kan bli utifrån de strukturella förutsättningar 

som påverkar.            

 Pedagogernas demokratiuppdrag vad gäller bland annat barns rätt till delaktighet och 

inflytande över verksamhetens utformning och innehåll, synliggörs enligt resultatet av samlingens 

innehåll. Pedagogerna upplevs medvetna om sitt demokratiuppdrag genom att i intervjuerna hänvisa 

till att barnens delaktighet och inflytande synliggörs genom olika moment och aktiviteter. Ur ett 

barnperspektiv kan detta dock tänkas vara en begränsning vad gäller att vara delaktig i och få ha 

inflytande i samlingen eftersom barnen lär sig vad som förväntas av dem i olika invanda aktiviteter 

och moment i samlingen. Dock får det inte glömmas bort att samlingen med sina fasta moment och 

ofta återkommande aktiviteter också kan inge en trygghet för barnen.  Barnen ges på detta sätt 

möjlighet att successivt öka sin vilja och rättighet att ha inflytande över sin egen vardag på 

förskolan. Emilsson (2008) menar att en starkt lärarledd samlingen inte heller behöver begränsa 

barnens inflytande vilket kan tyckas motsägelsefullt enligt denna studies resultat. 

Vad som kan tyckas mycket viktigt i enlighet med Ekelund (2012) är att i det arbetssätt där man 

som pedagog är styrande men ändå upplever att man utgår från barnet i sin planering krävs det att 

man arbetar genomtänkt och medvetet. 

 Enligt en tolkning av resultatet upplevs pedagogerna se samlingen som en aktivitet i 

vardagen då barnen får utföra olika saker tillsammans men framförallt ett tillfälle där barnens kan få 

synas en och en. Om barnen upplever aktiviteten på samma sätt är omöjligt att uttala sig om 

eftersom det i studien ges ett pedagogperspektiv. Ett antagande kan dock göras om att upplevelsen 

kan skilja sig mellan pedagoger och barnen. Viktigt vad gäller detta kan tyckas vara att pedagogerna 

löpande reflekterar över samlingens innehåll tillsammans med barnen. Detta för att samlingen inte 

skall stagnera i sin utformning utan istället planeras utifrån, formas och präglas av barnens intressen. 

På så sätt ges samlingen den bästa förutsättning för att ses som ett demokratiskt moment där 

barnens möjligheter till delaktighet och inflytande blir större. För att som pedagog känna sig trygg i 

sitt demokratiarbete skulle det vara av värde att få ökad kunskap om vad begreppen delaktighet och 

inflytande kan definieras som i olika kontexter. Men viktigast av allt och som inte bara gäller i 

samlingen kan ändå tyckas vara att barnen tydligare informeras om sin rätt att vara delaktiga i och 

ha inflytande över förskoleverksamhetens innehåll. 
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6. Slutsats 

 

Forskningsfrågorna var: 

 

* Hur tänker pedagogerna om samlingen som ett demokratiskt moment i förskolans      

 pedagogiska verksamhet? 

* Hur förhåller sig pedagogerna till barnens delaktighet och inflytande i samlingen? 

* Hur kommer barnens delaktighet och inflytande till uttryck i samlingarna? 

 

Studien visar att samlingen som fenomen uppfattas av pedagogerna som självklar i förskolan vardag. 

Även om den inte anses som en vardagsrutin i likhet med rutinsituationerna på förskolan så som till 

exempel mat och vila så kännetecknas även samlingen av vissa rutiner. Något självklart syfte med 

samlingen som ett demokratiskt moment framgår inte av studien. Det krävs att pedagogernas 

uppfattningar om samlingen som ett demokratiskt moment på förskolan tolkas för att få en 

förståelse för hur samlingens kan uppfattas som ett demokratiskt moment. Litteraturen och studien 

visar på att begreppen inflytande och delaktighet är komplexa och mångtydiga. Genom att sätta 

begreppen i relation till samling krävs en medvetenhet av pedagogerna om hur dessa begrepp 

används och levandegörs. Trots pedagogernas uppfattningar om att samlingen är ett demokratiskt 

moment som erbjuder barnen möjligheter till delaktighet och inflytande så kan en tolkning av 

resultatet ändå vara att möjligheterna skulle kunna förbättras. Gällande hur delaktighet och 

inflytande kommer till uttryck visar studien att detta främst synliggörs genom fasta aktiviteter för 

barnen i samlingen. Visionen om att barnen skall få ta plats i samlingen upplevs, enligt resultat, 

finnas hos pedagogerna men med ett förhållningssätt som tyder på en förväntan att barnen på eget 

initiativ skall utöva sina demokratiska rättigheter. Samlingen kan därför tolkas som ett moment där 

pedagogernas vision om barnens rättigheter inte synliggörs för barnen. Barnen tycks inte vara 

medvetna om sina rättigheter eller om pedagogernas förväntningar på att de ska ta för sig i 

samlingen. Barnen har istället rättat in sig inom den ram som samlingen har och utövar sitt 

inflytande och sin delaktighet utifrån detta. Framförallt i de aktiviteter som de vet vad det förväntas 

av dem som i namnaktiviteter, sånger eller andra ofta återkommande aktiviteter. Kanske upplevs 

samlingen som ett demokratiskt moment av pedagoger på många förskolor tack vare de aktiviteter 

och moment som planerats in och som upplevs bjuda in barn till delaktighet och inflytande. Här kan 

då ges en förståelse för varför mycket av samlingens innehåll och dess struktur är oförändrad sen 

samlingen begynnelse. Att samlingen har innehåll som gör barnens delaktighet och inflytande 

synligt upplevs av pedagogerna stå klart. I vilken grad dessa två begrepp tillämpas kan enligt en 

tolkning av resultatet vara viktigt att reflektera över i sitt uppdrag som förskollärare. Detta för att 

barnens demokratiska rättigheter ska bli synliga i den dagliga verksamhetens utformning och 

innehåll. 
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7. Vidare forskning 

 
Syftet med min studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar om samlingen som ett 

demokratiskt moment i förskoleverksamheten. Undersökningens gjordes med hjälp av intervjuer 

som metod. För att få ännu djupare förståelse för om samlingen upplevs som ett demokratiskt 

moment skulle det vara av stort intresse att få barnens egna uppfattningar om detta. Genom till 

exempel intervjuer med barn eller genom att observera barnens agerande i samlingen, skulle 

möjlighet ges att få kunskap om hur barnen tolkar de olika fasta moment och ofta återkommande 

aktiviteterna i samlingen. Det vill säga det innehåll som enligt pedagogerna bjuder in barnen till 

delaktighet och inflytande i samlingen. Det skulle även vara intressant att göra en studie om hur 

pedagogerna uppfattar andra tillfällen i förskolans vardag som demokratiska moment så som 

matsituationer, utevistelse eller vilan. Vidare kan det anses viktigt att ta reda på barnens förståelse 

av begreppen delaktighet och inflytande. Graden av denna förståelse kan tyckas ligga till grund för 

att möjligöra barnens rätt till att påverka innehållet i sin vardag på förskolan. 
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Bilaga 1 

 

Brev till förskolechef         

 

Hej mitt namn är Theresa Byqvist och jag läser till förskollärare vid Karlstad Universitet. Jag Läser 

nu min sjätte termin av totalt sju och skriver nu mitt examensarbete. Mitt område som jag skriver 

om handlar om barnens rättigheter och demokrati. Jag har valt att titta närmare på just detta i ett 

vanligt förekommande fenomen på förskolorna sedan lång tid tillbaka det vill säga samlingen. 

Syftet med mitt arbete är att få kunskap om pedagogernas tankar kring samlingen som ett 

demokratiskt moment i förskolan. Hur anser pedagogerna att barnen ges möjlighet till inflytande i 

och över denna aktivitet i förskolan. 

Jag kommer att använda metoden intervju som även kommer att spelas in. Jag planerar att intervjua 

4 pedagoger som arbetar på olika avdelningar. Nu har jag en önskan om att genomföra min studie 

inom ditt förskole område och då behöver jag ditt godkännande. 

 

 

Mvh 

/Theresa Byqvist 

 

Theresabyqvist@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev till pedagogerna         
      

Mitt namn är Theresa Byqvist och jag läser till förskollärare vid Karlstads universitet. Jag läser nu 

min sjätte termin av totalt sju och skriver nu mitt examensarbete. Det område som jag kommer att 

undersöka handlar om demokrati och barns rättigheter. Jag har valt att titta närmare på just detta när 

det gäller ett vanligt fenomen på förskolorna sedan lång tid tillbaka det vill säga samlingen. Syftet 

med mitt arbete är att beskriva pedagogernas tankar om samlingen som ett demokratiskt moment i 

förskolan. Det material som jag samlar in genom mina intervjuer kommer endast att användas i mitt 

examensarbete. Endast jag kommer att ha till gång till detta material under tiden mitt examensarbete 

pågår, när arbetet är färdigt kommer all insamlad data att raderas. Insamlad data kommer redovisas i 

mitt examensarbete men namn på deltagare och förskola kommer då att vara fingerade för att 

garantera konfidentialitet. Deltagarna i studien har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Examensarbetet kommer i sitt färdiga skick att publiceras som examensarbete vid lärarutbildningen 

via Karlstads universitet. 

 

För att kunna genomföra min studie måste jag i enlighet med vetenskapsrådet ha tillåtelse från den 

person jag önskar att intervjua. 

 

 

 

Namnunderskrift                                                                                                                     

 

Datum                                       

 

 

 

  

Tack för din medverkan! 

/ Theresa Byqvist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: theresabyqvist@hotmail.com 

Tel: 0733695897 

 

Min handledare 

Ingmarie Sellin 

Mail:ingmarie.sellin@kau.se 
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(Bilaga 3)  

Intervjuguide            
          

* Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamhet?                                                                       

* Vilken utbildning har du? 

* Utbildningsår? 

* Födelseår? 

 
Samling 

 

*Har ni samling på den avdelning där du arbetar? 

*Hur ofta och hur lång tid förekommer samling i er verksamhet? 

*Vad kan en samling ha för innehåll hos er: 

- kan du ge ett konkret exempel? Berätta om?? 

- Är det några moment som ofta är återkommande i samlingarna? 

- Hur har er utformning av samlingen växt fram, berätta? 

 

   Samlingen som ett demokratiskt moment 
När det gäller demokrati kan man tala om begrepp som delaktighet och inflytande.    

*Vilken betydelse lägger du i ordet delaktighet resp. inflytande, berätta? 

 
Delaktighet 

 
* Deltar alla barn i samlingen? 

* Om barnen inte vill delta i samlingen eller stör vad händer då? 

* Upplever du att barnen deltar aktivt i samlingen? Berätta hur? 

* Hur kan du se att barn är aktiva under samlingen?  Berätta hur? 

* Hur kan ni som pedagoger hjälpa barnen att hålla fokus i samlingen om det skulle behövas? 

 

 

Inflytande 

 

* Har barnen inflytande över samlingens innehåll och utformning, berätta? 

* Utgår ni från barens behov och intressen i samlingen, hur visar det sig, berätta? 

* Har barnen inflytande under samlingens gång, hur visar det sig, berätta? 

* Har barnen inflytande vid planeringen av samlingarna, hur visar det sig, berätta? 

* Vad tänker du kring vad som är rimligt att barn har inflytande över i samlingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


