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Studiens syfte är att studera hur barn upplever sin möjlighet till delaktighet och 

inflytande under samlingen i förskolan. För att kunna nå detta syfte har två 

frågeställningar arbetats fram:  Hur upplever barnen samlingen i förskolan och upplever 

barnen att de har möjlighet att påverka vad som sker under samlingen i förskolan? 

Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv och analysmetoden som används är 

interpretativ fenomenologisk analys. För att tydligt synliggöra barnens upplevelser har 

datainsamlingen skett i form av barnintervjuer. Intervjuerna gjordes med elva barn, i 

åldrarna 3-6år, i grupper om två och två. Resultatet som framkom var att barnen tycker 

samlingen är viktig, den är rolig och barnen ser det som en viktig del av dagen på 

förskolan.  Samlingen är en rutin som barnen ofta kopplar ihop med att äta frukt. Den är 

disciplinerande då barnen ska lära sig regler och att följa dem. Men hur mycket 

delaktighet och inflytande barnen får upplevde de på olika sätt. Några barn tyckte de fick 

delaktighet och inflytande i form av att rösta. Andra barn upplevde inte att de fick 

inflytande och delaktighet vid samlingen, utan att pedagogerna bestämde allt.  
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1.0	Inledning	

	

Vi går in i rummet, sätter oss på mattan. Barnen och pedagogerna sitter tillsammans 

i en ring. Pedagogerna börjar sjunga en sång, förklarar vad som kommer hända 

under dagen, kollar vilka som är här och vilka som saknas. Nästa dag gör de samma 

sak, detta för att få en gemensam start på dagen där alla barn och pedagoger får en 

chans att träffas.	

Den här studien handlar om hur barn upplever samlingen i förskolan, samt sitt inflytande 

och delaktighet i samband med denna.  Våra tidigare erfarenheter, som sammanfattas av 

tidigare verksamhetsförlagd utbildning och vikariat på förskolor, har visat att samlingen är ett 

vanligt förekommande moment i utbildningen på förskolor. Dock finns det inga styrdokument 

som uttalar sig om samlingen som innehållskrav i förskolan. Det har fått oss 

att reflektera över hur barnen upplever samlingen och vilken betydelse den har för barnen. 

Skolverket (2018) skriver ett kapitel om barnens inflytande och delaktighet i förskolan, där det 

nämns att förskollärare ska sträva efter att ge barnen inflytande och delaktighet över 

verksamheten. Det står att barnen ska ha rätt att uttrycka sig, få säga sin åsikt om saker som rör 

dem och bli lyssnade på, men det nämns inga metoder för hur det ska göras. Barnen ska vara i 

fokus och deras röster ska komma fram. Men känner barnen att de får uttrycka sin åsikt? Blir 

deras röster hörda?  

När vi undersökte tidigare forskning inom ämnet blev vi nyfikna på barnens upplevelser om 

samlingen. Då förskoleverksamheten enligt Skolverket (2018) ska utgå från barnens intressen, 

vilket även uttalas under hela förskollärarutbildningen, är det även relevant att lyssna till barnen 

och utgå från deras perspektiv vid utförandet av denna studie. Det ledde till att vi valt basera 

vår studie på barnintervjuer, för att synliggöra barnens upplevelse och kunna ge dem 

möjligheten att berätta om sina upplevelser kring fenomenet samling i förskolan. 
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2.0	Bakgrund 

2.1	Vad	är	en	samling?		

	

2.2	Samling	och	styrdokumentens	historia		

Rubinstein Reich (1993) menar att samlingen har en lång tradition i förskolans verksamhet och 

den kommer från Friedrich Fröbels pedagogik som uppkom på 1800-talet. Inom 

Förbelpedagogiken lades stor vikt i att samlas i en cirkel, där största delen av verksamheten 

bedrevs på just detta sätt. Cirkeln var en symbol för oändlighets begreppet och bidrog till en 

ökad gemenskap och sociala samhörigheten i gruppen. Allt från rörelselekar som att gå runt i 

en cirkel, till sång och öva på geometriska former med hjälp av Fröbels lekgåvor kunde 

förekomma under samlingarna. Samlingen har även omnämnts i flertalet tidigare styrdokument 

och utbildningsmaterial (Rubinstein Reich, 1993; Olofsson, 2010), bland annat i boken 

Barnträdgården (Sandels & Moberg, 1945). I denna bok beskriver Maria Moberg detaljerat hur 

samlingsstunden bör gå till. Hon beskriver att lärarinnan ska vara vänd mot barnen, att rösten 

och tonläget är viktigt samt att det bör vara fullständigt tyst innan samlingen kan börja. Genom 

Emilson (2008) förklarar samlingen som en aktivitet då barn och vuxna sitter samlade i en 

cirkel tillsammans. Samlingarna är planerade att inträffa på en bestämd plats, vid en bestämd 

tidpunkt, de är återkommande och leds av en eller flera vuxna. Olofsson (2010) menar att 

samlingen knyter ihop gruppen. Samlingen skapar en gemenskap, barnen får tillhöra gruppen 

och vilket ger dem en känsla av trygghet. Vidare menar Olofsson att samlingen ska sprida 

glädje och vara planerad så att barnen ska känna ett syfte med den. Hon menar vidare att 

samlingen ofta handlar om att prata, att få igång konversationer och ge barnen möjlighet att 

uttrycka sig. Arnér (2009) menar att förskolläraren är den som ska ansvara för den 

huvudsakliga verksamheten, lärandet och fostran. Doverborg och Pramling Samuelson (2012) 

förklarar hur förskolläraren ger barnen förutsättningar för att bli mer uppmärksamma och 

medvetna om sina handlingar.  Det innebär att förskollärarna måste planera lärande så barnen 

får möjlighet att ta till sig kunskaper vid flera tillfällen, vilket även innebär att erbjuda dem 

olika metoder för detta. Forsberg Ahlcrona (2014) nämner ett dilemma med samlingen i 

förskolan, om den ska hållas i helgrupp eller i andra konstellationer. ”Förskolans verksamhet 

bygger idag på tilltron till barns förmåga och vilja att skapa förståelse för sin omvärld” 

(Forsberg Ahlcrona, 2014, s.82).   Hon upplever att förskollärarna inte kan ge alla barn 

möjlighet att komma till tals eller bli hörda om gruppen består utav för många barn. 	
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samlingen skulle barnen få känna en gemenskap, öva på att sitta stilla, lyssna samt att 

koncentrera sig (Sandels & Moberg, 1945). Rubinstein Reich (1993) nämner att 

Barnträdgården användes som utbildningsmaterial för förskollärare mellan 1945–1982. Under 

40-, 50- och 60-talet var samlingen fortfarande ett viktigt moment i förskolans verksamhet. 

Rubinsteins Reich (1993) menar att samlingens uppgift kunde variera, men innehållet var 

fortfarande likt det från Fröbelpedagogiken och innehållet hängde ofta ihop med naturen och 

årstiderna (Rubinstein Reich, 1993). Vidare säger hon att under 1970-talet kom 

barnstugeutredningen och där ansågs ordet samlingen inte längre höra hemma i förskolan utan 

togs bort. I stället introducerades en ny typ av pedagogik, dialogpedagogiken. Inom denna 

pedagogik är det samtalet mellan vuxen och barn som är viktigt och inte gruppmomenten.  

Olofsson (2010) menar dock att detta inte gjorde samlingen mindre populär, utan när 

socialstyrelsen 1981 kom med en arbetsplan för förskolan togs samlingen åter upp. I denna 

arbetsplan betonades vikten av gruppaktiviteter och där igenom samlingen. Vidare nämner hon 

att när socialstyrelsen 1987 gav ut det pedagogiska programmet rekommenderades en balans 

mellan den fria leken och lärarledda lekar. Detta gjorde att samlingen ansågs vara ett bra 

moment för verksamheten då den erbjuder en plats där barnen kan skapa en gruppkänsla och 

samhörighet (Olofsson, 2010). ”För en god grupp och samhörighetskänsla ska växa fram är det 

angeläget att någon gång under dagen ordna en gemensam samlingsstund eller en speciell 

aktivitet för hela barngruppen (Allmänna råd från socialstyrelsen 1987:3, s.47.)."  

Forsberg Ahlcrona (2014) förklarar att de tidigare styrdokumenten från Socialstyrelsen, det 

pedagogiska programmet för förskolan har en tydlig beskrivning av vad samlingen ska 

innehålla och hur den ska utformas. I det pedagogiska programmet (1987) står det att 

personalen ska ha ett klart syfte med samlingen i förskolan. Samlingen skulle vara väl planerad 

och grunda sig i barnens intresse. Forsberg Ahlcrona (2014) menar att när det pedagogiska 

programmet kom fick de vuxna ett större ansvar att individuellt planera samlingen. För barnens 

del innebar det att de tillsammans med vuxna skulle få göra olika aktiviteter och uppleva olika 

saker. Enligt Olofsson (2010) försvann samlingen åter från styrdokumenten i och med 

läroplanen för förskolan 1998. Till skillnad från tidigare styrdokument togs 

metodbeskrivningar bort och istället skapades ett måldokument där ordet samlingen inte längre 

fanns med.  
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2.3	Barnens	inflytande	och	delaktighet	i	förskolan	

”Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva 

uttrycker på olika sätt, ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

utbildningen (Skolverket, 2018. s.16)”. Såväl FN:s konvention om barns rättigheter som 

svenska läroplaner och andra styrdokument lyfter barnens rätt att få uttrycka sin mening och 

bli hörda när det gäller deras utbildning. Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) menar att 

delaktighet och inflytande ska vara en demokratisk rättighet och ligga till grund för den 

pedagogiska verksamheten. Barnen ska ha rätt att vara delaktiga i och ha inflytande över sitt 

eget lärande. Johannesen och Sandvik (2009) påpekar att inflytande och delaktighet i förskolan 

inte bara handlar om att få sin vilja igenom, utan det handlar om att få vara en del av 

gemenskapen och genom att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter få påverka sin vardag på 

förskolan. Delaktighet och inflytande är två begrepp som är svåra att sära på och används ofta 

som synonymer till varandra och används vid samma tillfällen (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003; Emilson, 2008; Arnér, 2009; Eidevald & Engdahl, 2018; Skolverket, 2018).  

Barnen ska få delaktighet och inflytande i både ord och handling, det räcker inte att barnen får 

delta i olika moment i förskolan, vilket oftast ses som inflytande, utan de ska även vara med 

och påverka verksamhetens innehåll (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003; Emilson, 2008; 

Eidevald & Engdahl, 2018). Eidevald och Engdahl (2018) menar vidare att när barn tillåts rösta 

om vad de ska göra handlar det om demokrati, vilket låter barnen öva på att argumentera, lyssna 

in varandra och utveckla ett kritiskt tänkande. De menar att det är först när barnens tankar och 

funderingar efterfrågas och tas tillvara på av pedagogerna, när barnen blir delaktiga i 

beslutsprocessen och delar makten kring beslut med de vuxna, som de får ett konkret inflytande 

i verksamheten. Arnér (2009) har valt att skilja på delaktighet och inflytande, även om de oftast 

skrivs tillsammans menar hon att de har olika innebörd. Arnér menar att delaktighet är när 

barnen får ta del av redan planerade moment eller är delaktiga i situationer där det finns ett 

gemensamt fokus. Hon förklarar inflytande som att barnen ska ges möjlighet att påverka sin 

vardag på ett tydligt sätt, samt att pedagogerna ska utforma verksamheten utifrån barnens idéer 

och tankar. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) förklara i sin begreppslista ordet delaktighet som 

att barnet ges möjlighet att ta del av verksamheten, bli accepterad och är engagerad. Om ett 

barn är i behov av extra resurser ska det tillhandhållas för att gynna barnets deltagande. 
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Det andra begreppet inflytande förklaras enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016), 

begreppslista på följande sätt: barn får inflytande i förskolan när de får påverka verksamheten 

på ett konkret sätt. Barnen blir aktivt deltagande och får sina röster hörda. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2003) nämner hur man kan se på delaktighet på två olika sätt, värde och 

pedagogik. Dessa dimensionerna har två olika innebörder som är beroende av varandra. 

Delaktighet som värde handlar om barnens rätt att utrycka sig i olika kontext, de ska bli en del 

av sammanhanget. Delaktighet som pedagogik är mer djupgående. Där barnens tankar och 

förståelse tas tillvara på. 

2.3.1	Förskollärarnas	förhållningssätt	lägger	grunden	för	barnens	inflytande	

Arnér (2009) och Olofsson (2010) nämner båda hur pedagogernas förhållningssätt får en viktig 

roll i barnens inflytande. Arnér (2009) förklarar att om en part har rättigheter betyder det att en 

annan part har skyldigheter. Vilket i detta fall är barnens rättigheter till inflytande i 

verksamheten och pedagogernas skyldighet att tillgodose dessa rättigheter. Olofsson (2010) 

menar istället att pedagoger kan närma sig ett barns perspektiv genom att visa ett intresse för 

barnen och deras upplevelser. Om pedagogen intar ett nyfiket förhållningssätt mot barnen och 

deras sätt att förstå världen kan hen närma sig barnens perspektiv. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) och Olofsson (2010) nämner att barnen behöver bemötas på ett respektfullt 

sätt, de ska bli hörda och sedda. De beskriver vikten av att ta tillvara på barnens intressen och 

intentioner. 

 

Emilson (2008) menar att barns inflytande är begränsat under samlingarna. Barnen får komma 

tals men bara när pedagogen ger dem möjligheten till det. Olofsson (2010) ger ett exempel på 

hur det kan gå till. Genom att låta barnen väja färg på matteknapparna får de inflytande över 

en del av samlingen, men det är pedagogen som gjorde valet att de skulle pyssla med knappar 

och bestämde antalet som barnen skulle plocka fram. Emilson (2008) förklarar att barnens 

inflytande blir begränsat om pedagogen styr samlingen. Emilson fortsätter med att en 

avgörande faktor till hur mycket delaktighet barnen får beror på hur mycket kontroll en 

pedagog väljer att utöva. Väljer pedagogen en svag lärarkontroll ges barnen möjlighet att ta 

initiativ vilket ses betydelsefullt för barnens delaktighet. Pedagogen lyssnar på barnet, bekräftar 

barnet och har ett förhållningssätt som närmar sig barnens perspektiv. Om pedagogen istället 

tar en stark lärarkontroll kan det leda till mindre delaktighet för barnen och pedagogerna får 

svårare att närma sig barnens perspektiv. Denna lärarkontroll lägger mycket vikt på regler och 

lydnad. Pedagogernas perspektiv går före barnens och utgör grunden för de planerade 
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aktiviteterna. Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) tar upp barns delaktighet och inflytande 

och där står det att utbildningen i förskolan ska lägga en grund för barnens demokratiska 

förståelse. Barnen ska ges möjlighet att utrycka sina tankar, åsikter och genom detta kunna 

påverka sin situation. 

Olofsson (2010) menar att samlingen i förskolan kan ses som ett stimulerande avbrott i 

vardagen på förskolan. Denna stund gör även lärarrollen tydlig.  Genom att sitta framför barnen 

och hålla i utbildningen visar förskolläraren tydlig att det är de som har ledarrollen. Olofsson 

förklarar vidare att som förskollärare finns det många pedagogiska ambitioner som uppkommer 

med samlingen. Saker som förskolläraren vill förmedla till barnen och lära dem under 

samlingen. Hon menar även att många förskollärare använder läroplanen som grund i 

planeringen.  Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskollärarens uppgift blir 

att rikta barnens tankar mot det som det planerade lärandet. Förskolläraren förväntas då skapa 

situationer och uppgifter som gör det tydligt för barnen vad de ska lära sig. Olofsson (2010) 

nämner att de förskollärare som hon diskuterat med till sin bok pratar om olika typer av 

samlingar. Är samlingen oplanerad får barnen större inflytande och får vara med och bestämma 

från början. Vid denna typ av samling används barnens idéer och tanker mer. Förskollärarna 

hör med barnen vad de vill göra och utformar samlingen efter barnens idéer. Dock kan detta 

ibland leda till att idéerna blir så många att förskollärarna inte hinner ta upp alla. 

 
2.4	Teoretiskt	ramverk	

Här kommer valet av teoretiskt ramverk att presenterats. Den teori som har valts till denna 

studie är fenomenologi. Då studien ämnar undersöka hur en viss grupp människor upplever ett 

visst fenomen.  

2.4.1	Fenomenologi	

Fenomenologin är en filosofisk teori som utgår från ett individperspektiv. Den togs fram av en 

tysk filosof vid namnet Edmund Hussler. Stensmo (2002) förklarar fenomen som det som 

framträder för vårt medvetande och fenomenologin är läran om det som visar sig.  Inom 

fenomenologisk forskning är det människans upplevelse som ligger i fokus. Stensmo (2002) 

och Brinkkjaer och Høyen (2013) ger förklaringen att fenomenologin är en lära om det som 

visar sig för människan i medvetandet, alltså människors upplevelse om världen. Fenomenet 

denna studien vill undersöka är samlingen i förskolan, utifrån barn i förskolans upplevelse. 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver fenomenologi som en teori där människors 

erfarenheter av- och förståelse för olika fenomen utforskas och beskrivs. Stensmo (2007) menar 
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att inom fenomenologin är det viktiga hur fenomenet upplevs ur respondenternas ögon, vilket 

i denna studien är barnens ögon. Stensmo menar vidare att en strävan inom fenomenologin är 

att göra en beskrivning så nära respondentens berättelse som möjligt. Fenomenologin passar 

studien då syftet är att undersöka hur barnen upplever samlingen i förskolan och sin delaktighet 

och inflytande i denna. Så med fenomenologin som teoretiskt ramverk, baseras denna studien 

på barnens upplevelse av samlingen utifrån deras ord och tankar. För att samla in data kommer 

det utföras barnintervjuer med stimuli material, i form av videoinspelning. 
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3.0	Syfte	och	frågeställningar 

Syftet är att studera hur barn upplever sin möjlighet till delaktighet och inflytande under 

samlingen i förskolan. 

Frågeställningar: 

Hur upplever barnen samlingen i förskolan?	

Upplever barnen att de har möjlighet att påverka vad som sker under samlingen i förskolan? 
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4.0	Metod	

I metod delen kommer det presenteras vilken metod som använts för studien, hur barnen valts 

ut och hur genomförandet gick till. Det kommer även presenteras varför denna metod är 

relevant för vår studie och passar dess syfte. Analysmetoden kommer att presenteras och 

redogöras för hur den har använts i denna studie. Till slut kommer de etiska ställningstagandena 

och tillförlitligheten att redovisas. 

	
4.1	Semistrukturerade	intervjuer	

Den metod som valdes för datainsamlingen till studien blev semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna gjordes med barn som respondenter. Barnintervjuer valdes att göras då syftet med 

studien är att undersöka barnens tankar och upplevelser. Intervjuerna gjordes i grupper om två 

och två, detta för att göra en typ av gruppintervju. Barnen kan då påverka varandra och ge 

upphov till nya frågor. Eftersom vi ville ta reda på hur en viss grupp människor upplevde ett 

fenomen kan gruppintervjuer vara att fördra (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). De 

menar att en fördel med att göra gruppintervjuer kan vara barnens möjlighet att få ta del av de 

andra barnens reflektioner och tankar, vilket kan göra att de blir mer medvetna om olika sätt 

att tänka. Vi valde att ta dem två och två så alla barn skulle kunna komma till tals och få 

möjligheten att berätta sina upplevelser.  

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är barnintervjuer något som många anser 

är svåra att ta sig an och väljs därför ofta bort. De menar dock att anledningar till göra intervjuer 

med barn är många. Genom barnintervjuer ges möjligheten till en större förståelse för barnens 

tankevärld om man lyssnar till vad barnen tycker eller inte tycker om med olika situationer 

eller miljöer. Det var precis det som studien riktade sig emot. Vårt syfte var att ta reda på hur 

barnen upplever samlingen och deras möjligheter till inflytande och delaktighet. Vi var 

intresserade av att få syn på barnens tankevärld samt lyssna till vad det hade att berätta. Genom 

intervjuer och samtal får barnen tänka och reflektera kring olika frågor (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Genom intervjuer kan sådant som tidigare inte setts bli synligt. Valet av 

barnintervjuer gjordes för att få en inblick i hur barnen upplever världen, verksamheten och 

samlingen i förskolan. Syftet med intervjuerna var att ge barnen möjligheten att med egna ord 

beskriva hur deras delaktighet och inflytande ser ut. Källström Carter (2015) och Doverborg 
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och Pramling Samuelsson (2000) menar att det krävs flera ställningstagande vid barnintervjuer, 

till exempel i vilken miljö, vid vilken tidpunkt, samt under hur lång tid intervjuerna ska utföras.  

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade för att ge barnen möjlighet att svara så 

fritt som möjligt, för att ge oss möjligheten till kompletterande följdfrågor. Christoffersen och 

Johannessen (2012) förklarar hur valet av semistrukturerade intervjuer ger respondenter samma 

frågor att utgå ifrån, samtidigt som de får svara med öppna svar för att ges bästa 

förutsättningarna att komma till tals. En intervjumall utformades som ett hjälpmedel med frågor 

som skulle ställas till barnen. Som hjälpmedel spelades samlingar på förskolorna in, en vid 

varje intervjutillfälle. Videoinspelningen används som samtalsmaterial under intervjuerna, ett 

stimuli material. Denna typ av material är vanligt att använda inom fokusgruppsamtal. Wibeck 

(2010) förklarar stimuli material som ett hjälpmedel under samtal, detta för att hjälpa 

respondenterna att komma på samma nivå och ta del av samma material. Wibeck förklarar 

vidare att ett exempel på stimuli material kan vara en videofilm, vilket använts i denna studie.  

4.2	Urval	

Studien utfördes på två förskolor. Dessa förskolor valdes utifrån ett bekvämlighets urval då 

tidigare kopplingar till förskolorna finns. Då bekvämlighets urval handlar om att det ska finnas 

kopplingar mellan de som gör studien och platsen där studien görs (Bryman, 2011). Eftersom 

studien handlar om samlingen i förskolan fanns även ett kriterium att verksamheterna skulle 

bedriva någon form av samling. Respondenterna utgjordes av barn i åldrarna 3–6 år där 4–6 

barn per förskola intervjuades. Det ledde till att totalt 11 barn har intervjuats i denna studie. 

Två datum bokades in på vardera förskola. Det gjordes för att skapa möjligheten att återkomma 

och utföra fler intervjuer om det skulle behövas ytterligare underlag till studien. Då behovet 

för mer data fortfarande fanns efter första tillfället, användes båda inbokade datumen på 

respektive förskola. 

4.3	Genomförande 

Innan intervjuerna så tog vi kontakt med förskolecheferna på båda förskolorna, för delge dem 

information om vår studie, samt få deras godkännande för utförandet av studien på deras 

förskolor. Efter detta kontaktades förskollärarna för att vi även skulle få deras godkännande för 

intervjuer och filmning av samlingar där de var närvarande. Ett missivbrev skickades ut till 

förskolorna för att ge vårdnadshavarna information om vad studien handlar om. De fick sedan 

möjlighet att ta ett beslut om deras barn skulle vara med på intervjuerna och under 
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filminspelningen av samlingen på förskolan. Allt detta gjordes enligt de etiska 

ställningstagandena. 

 

Innan det var dags för intervjuerna utformades en intervjumall. Enligt Back och Berterö (2015) 

bör en intervju med användning av Interpretativa fenomenologisk analysmetoden, metoden 

kommer förklaras senare i studien, vara semistrukturerad och följa en intervjuguide. 

Intervjuguiden innehåller ett antal frågor som ställs till varje respondent. I studien användandes 

öppna frågor, vilket innebär att respondenten inte begränsas till färdiga svarsalternativ. Öppna 

frågor föredras då det ger respondenten möjligheten att med egna ord beskriva sina 

erfarenheter. Back och Berterö (2015) menar att ett bra sätt för utförandet av en intervju görs 

genom att inleda med allmänna frågor. Med hjälp av de inledande frågorna kan intervjun sedan 

ledas in på specifika områden. Vilket vi gjorde när våra intervjuer genomfördes. Intervjuerna 

började med frågor som vad heter du och hur gammal är du och sedan blev de mer specifika 

mot det fenomen som skulle undersökas.  

 

Intervjuerna utfördes på förskolorna där barnen befann sig. Vi kom dit innan samlingen började 

så barnen kunde få en chans att se oss och hinna prata med oss. Sedan spelade en av oss in 

samlingen med en telefon medan den andre satt med i samlingen. Detta för att det skulle bli så 

naturligt som möjligt och inte väcka en massa funderingar. Då de vuxna brukar sitta med vid 

samlingen beslutade vi oss för att testa att en satt med barnen under samlingen medan den andre 

filmade. Då detta fungerade bra vid första tillfället valde vi att fortsätta med detta upplägg även 

vid de andra tillfällena. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) nämner platsens betydelse 

påverkar hur barnen kommer hålla sitt fokus under intervjun. Valet av en lugn plats, där barnen 

känner sig bekväma och inte blir störda är att föredra. Intervjuerna gjordes efter samlingen när 

de övriga barnen på avdelningen var upptagna med annat, detta för att minimera risken att 

något skulle störa barnens fokus. Vi valde platser på avdelningarna där det fanns bord och 

stolar där vi kunde sätta oss ner tillsammans, avskilda från övrig verksamhet. Innan 

intervjuerna började fick barnen frågan om de ville vara med på intervjuerna, de fick även 

frågan om det var okej att deras röster spelades in under intervjuerna. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) menar om den som utför intervjun sitter mitt emot respondenten, behåller 

denne lättare sitt intresse. De frågor som ska ställas bör den som utför intervjun kunna utantill, 

så ögonkontakt kan hållas med respondenten och bläddrande bland papper kan undvikas. Vi 

båda deltog i alla intervjuer förutom en, då en utav oss hade förhinder att närvara. 

Intervjufrågorna delades upp så gott det gick, för att involvera båda. På den ena förskolan var 
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barnen mer avvaktande vilket ledde till att en av oss ställde frågorna till barnen, då en av oss 

hade kopplingar till förskolan sedan tidigare. Filmen spelades upp under intervjuerna som ett 

stimuli material för att starta igång samtalen med barnen och för att hjälpa dem att komma ihåg 

vad de gjort under samlingen. 

 

Vi tog beslutet att spela in samtalen vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar 

är en fördel, då det är svårt att hinna anteckna allt som respondenten säger. Vidare menar de 

att även tidpunkten för intervjun bör tas i åtanke, speciellt när det är barn som ska intervjuas. 

Oftast finns det tidpunkter under dagen som passar bättre. Tidpunkter när barnen är hungriga 

eller är mitt uppe i en lek bör till exempel undvikas. Doverborg och Pramling Samuelsson 

menar att längden på en intervju kan vara allt från 5–35 minuter, beroende på respondenten. 

Hur talfört barnet är eller vilken delaktighet de har i samtalen kan påverka hur fort de förlorar 

koncentrationen. Detta tog vi hänsyn till under våra intervjuer, då vi planerade för intervjuer 

som var 5–15 minuter långa. Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna som hade 

utförts. Transkriberingen utgick inte från någon mall, utan i samspråk kom vi fram till ett 

gemensamt tillvägagångssätt. Intervjuerna skrevs ner ord för ord och längre pauser markerades 

för att påpeka eftertänksamhet hos barnen. 

 

4.4	Interpretativ	fenomenologisk	analysmetod	

Den analysmetod som valts till studien är interpretativ fenomenologisk analys (IPA) den 

fokuserar på hur människor upplever enskilda eller unika händelser (Back & Berterö, 2015). 

Denna analysmetod utgår ifrån att forskaren samlar in empirin genom kvalitativa metoder, 

eftersom vi valt att utgå från ett fenomenologiskt perspektiv och använda barnintervjuer som 

metod, blev denna analysmetod relevant för studien. Back och Berterö (2015) fortsätter med 

förklaringen att interpretativ fenomenologisk analys passar för forskning som vill förstå hur 

människor upplever vardagliga situationer. Det viktiga är inte om det är rätt eller fel utan hur 

respondenten upplever händelsen eller fenomenet. Back och Berterö förklarar vidare hur 

analysering utifrån interpretativ fenomenologisk analysmetoden tolkar materialet utifrån egna 

erfarenheter och upplevelser. Det innebär att forskarens erfarenheter inte sättas åt sidan utan 

dessa kommer att påverka hur materialet tolkas och analyseras. 

Interpretativ fenomenologisk analys är en noggrann analys och bidrar till tydighet då den görs 

i fyra steg (Back och Berterö, 2015). Första steget är författarens första möte med texten, vilket 

innebär att noggrant läsa igenom det transkriberade materialet som samlats in. Det görs även 
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markeringar i marginalen om olika tankar och idéer som exempelvis teman, språkliga uttryck, 

som uppkommer när transkriberingen blir genomläst. Det andra steget är identifikation av 

teman. Här ska texten läsas igenom flera gånger och bli indelade i teman, som namnges utifrån 

de viktiga delarna av intervjuerna. Tredje steget är kluster av överordnande teman, här innebär 

det att teman som uppkom delas in i större områden som kallas för kluster. Här jämförs likheter 

och skillnader mellan svaren. Genomförandet av översiktstabell är det fjärde och sista steget i 

analysen. Här redovisas citat från intervjuerna som konkreta exempel på de kluster som 

identifierats under analysens gång (Back & Berterö, 2015). 

 

1. Författarens första möte med texten 

Efter transkriberingarna av intervjuerna gjorts lästes intervjuerna igenom några gånger 

för att vi skulle bli bekanta med texten och innehållet i intervjuerna. När materialet 

lästes igenom uppkom tankar och funderingar som skrevs ner i marginalen i form av 

stödord, förklaringar och funderingar kring innehållet. Några av orden och funderingar 

som skrevs ner var: vad de brukar göra, tankar om samlingen och var vissa frågor för 

svåra för dem.  

2. Identifikation av teman 

Efter att det första steget gjorts lästes intervjuerna igenom igen, för att kunna komma 

på teman som passade in på materialet vi fått fram. Teman som uppkom hängde ihop 

med anteckningarna som gjordes i förgående steg. De teman som uppkom var 

exempelvis: äta frukt, rösta, regler, varför har de samling och samlingen är rolig. 

3. Kluster som överordnande teman 

När texten blev indelade i teman delades sedan dessa teman in i större områdes, så 

kallade kluster. I denna processen bollades det vilka teman som borde höra hemma 

under vilket kluster. Vad som passar in vart och även vilken titel klustren skulle få som 

förklarar innehållet i dem. Detta steg resulterade i fyra kluster som fick namnen: Barnen 

förklarar samlingen, Barnens upplevelser om samlingens rutiner, Vad barnen får och 

inte får göra under samlingen och Barnens möjlighet till inflytande och delaktighet. 

4. Genomförandet av översiktstabell 

Det sista stegen gjordes för att sortera in citaten i en tabell. Detta för att lättare kunna 

hitta citaten till klustren som skulle skrivas med i resultat och analysdelen. Det blev en 

tabell för varje kluster och sedan underrubriker med teman inom klustret. Ett exempel 

på hur en tabell kunde se ut var så här: 
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Man kan räcka upp handen och säga nåt 

förslag	

Sofia 	

Men ibland får barnen bestämma, vilka röster 

de vill ta och så	

Simon 	

Nej fröknarna har bestämt vad vi ska göra på 

samlingen	

Lars 	

Hm nej	 Alice 	

	

4.5	Etiska	ställningstagande	

De etiska ställningstaganden som studien utgår ifrån är vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Det första enligt Vetenskapsrådet (2002) som är informationskravet handlar om att i all 

forskning som bedrivs ska deltagarna få information om studiens syfte och hur forskningen 

kommer gå tillväga samt hur forskningen kommer redovisas. Information som kan påverka 

deltagarnas medverkan ska ges till dem. För vår studie innebar det att vi informerade alla 

berörda parter om vår studie och vad den innebär, vilket skedde med hjälp av ett missivbrev 

som skrevs och gavs till vårdnadshavarna. Informationen vårdnadshavarna fick ta del av 

förklarade att studien görs för att uppmärksamma hur barnen upplever samlingen och deras 

delaktighet och inflytande i denna. De uppmärksammades även om att studien inte handlar om 

att titta på barnen individuellt utan mer om verksamheten och möjligheterna barnen får att vara 

med och påverka den. Samtyckeskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att alla 

deltagare i studien ska ge sitt samtycke till att delta, i de fall deltagarna inte är myndiga ska 

även vårdnadshavare ge sitt samtycke. I vår studie innebar detta insamlande av 

vårdnadshavarnas och barns samtycke. Vårdnadshavarna fick lämna sitt samtycke, i skriftlig 

form, gällande deras barns deltagande i inspelningen av filmen under samlingen samt till 

ljudinspelningen under intervjuerna.  Barnen fick ge sitt samtycke på plats. Deltagare 

informerades även om att de när som helst under studiens gång kan avbryta sitt medverkande. 

Konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar om att alla deltagare ska 

informeras om att materialet kommer avidentifieras och deltagarna kommer vara anonyma. De 

får även information gällande hur materialet kommer att förvaras under och efter studiens gång. 

I vår studie fanns denna information med i missivbrevet som vårdnadshavarna fick ta del av, 
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barnen informerades kring detta verbalt innan intervjuerna påbörjades. Dock missade vi att 

skriva med i missivbrevet att videoinspelningen raderas efter intervjuerna. Så detta berättade 

vi för barnen och pedagogerna på förskolan, att videoinspelningen skulle raderades innan vi 

gick från förskolan.  Nyttjandekravet innebär att deltagare i studien informeras hur materialet 

kommer att användas och hur kommande resultat av studien kommer att redovisas och finnas 

tillgängligt (Vetenskapsrådet, 2002). För vår studie innebär detta att berörda parter fått 

information om att insamlat material endast kommer användas till denna studie och kommer 

förstöras när den blivit godkänd. 

5.6	Tillförlitlighet	

Bryman (2011) skriver att tillförlitligheten i ett kvalitativt arbete består av fyra olika kategorier, 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet till styrka och konfirmera.  Bryman 

nämner att trovärdigheten avgörs utifrån att forskaren följer de regler som finns kring kvalitativ 

forskning samt att det ska kunna stärkas genom respondentvalidering eller triangulering. 

Överförbarheten är ett mått på hur resultatet går att överföra till liknande sällskapliga 

sammanhang eller miljöer. Pålitligheten enligt Bryman utgörs utifrån att forskarna redogör för 

de olika faserna i sin studie och granskar i vilken omfång teoretiska slutsatser är motiverade. 

Möjlighet till styrka och konfirmera innebär enligt Bryman att forskaren säkerställer att inga 

personliga värderingar och åsikter får påverka utförandet och slutsatsen. 

Thornberg och Fejes (2015) menar att tillförlitligheten handlar om hur noggrann och 

organiserad forskaren varit under forskningsprocessen. Vår studie har analyserats genom 

Interpretativ fenomenologisk analys vilket kräver noggrannhet och systematiskt arbete med 

samtliga steg, vilket kan ses i stycket Interpretativ fenomenologisk analys där samtliga steg 

förklaras. För att säkra tillförlitligheten för vår studie har vi följt dessa steg genom hela 

analysen. Thornberg och Fejes (2015) förklarar tillämplighet för hur datainsamlingen och 

analysen är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Vi anser att denna metod och analys 

är kopplat till vår studies syfte och frågeställningar och att denna metod var lämpligast för 

studien.  
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6.	0	Resultat	och	analys	

Syftet är att studera hur barn upplever sin möjlighet till delaktighet och inflytande under 

samlingen. Frågeställningarna är: Hur upplever barnen samlingen? Upplever barnen att de har 

möjlighet att påverka vad som sker under samlingen i förskolan?  

Under detta kapitel kommer resultat och analysen redovisas utifrån den empirin som samlats 

in. Barnen som intervjuats har blivit avidentifierade och fått fiktiva namn. Det var elva barn 

totalt som fick namnen: Marcus, Linda, Sofia, Simon, Sandra, Olof, Elvira, Lars, Erik, Alice 

och Alexander. Som tidigare nämnt presenteras resultatet och analysen utifrån en interpretativ 

fenomenologisk analysmetod. Men fenomenologin som teori, som handlar om att se ett 

fenomen ur en viss grupps perspektiv, hur människor upplever världen. Vilket är vad som 

eftersträvats i resultatdelen. 

I analysen har fyra kluster identifierats som kan kopplas till våra frågeställningar och dessa 

kluster är: Barnen förklarar fenomenet samlingen, går igenom hur barnen beskriver samlingen 

och upplever den. Barnens upplevelse om samlingens rutiner som kopplas till hur barnen 

upplever samlingen då de förklarar återkommande delar under samlingen. Vad barnen får och 

inte får göra under en samling, här förklarar barnen regler som finns under samlingen och detta 

kopplas samman med barnens möjlighet att påverka samlingen. Och barnens möjlighet till 

inflytande och delaktighet, där förklarar barnen deras möjlighet att vara med och bestämma, 

och hur mycket delaktighet och inflytande barnen ges. Det kopplas ihop med frågan barnens 

möjlighet att påverka samlingen. 

6.1	Kluster	1:	Barnen	förklarar	fenomenet	samling		
	

Under detta klustret redovisas olika delar av samlingen, vad den innehåller och varför barnen 

tror att de har samlingen. Teman som uppkom under detta kluster är hur de upplever samlingen, 

vilket syfte samlingen har och vad de associerar samlingen med. För vissa barn är det en stund 

för samtal, för andra är det att de ska äta frukt medan för några är det att få samlas i större 

grupp.  När barnen bads att fundera på vad dem associerar med samlingen sa Alexander “att vi 

ska samla oss”. Många av barnen viste inte vad de associerar, men Erik svarade ”jag tänker 

ingenting”. Att koppla ihop samlingen med mer konkret vad det betydde blev svårt för barnen 

men och senare förklarar de innebörden av samlingen i andra sammanhang. Det som blev 

tydligt var att samlingen har ett syfte för barnen även om syftet kan variera. Då de upplever 
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samlingen olika vilket blir synligt genom analysen och svaren från barnen, Elvira nämner att 

samlingen har de ”för att man ska prata lite”. Sofia har en annan upplevelse att samlingen har 

de ”för att se vilka som är där”. Detta visar en bredd på svaren och syftet med samlingen för 

barnen. Om fokuset under samlingen brukar vara att se vilka som var där, upplevs detta som 

en anledning till att de har samling. I analysen framkommer det att gemensamt för barnen att 

de kopplar samlingen till ett tillfälle då de gör något tillsammans i en stor grupp. ”Rolig och 

tråkig, rolig när fröken säger något kul så börjar alla skratta” detta säger Elvira om hur hon 

upplever samlingen i förskolan. Hon uttrycker att samlingen både är rolig och tråkig, men 

förklarar även vad det är som gör den rolig. Den är rolig när fröken säger något roligt. Vilket 

tyder på att samlingen inte alltid är rolig, men ibland är den rolig när fröken skojar med dem. 

Marcus säger ”ee busigt”, han upplever samlingen som busig, detta förklarar Linda vidare 

genom att säga ”Bara för att förskolläraren, en gång så busade, förskolläraren busade brukar 

busa med oss varje gång”. Så de upplever samlingen som busig för förskolläraren brukar busa 

med dem under samlingen. Flera barn upplever samlingen som meningsfull och att det känns 

bra att vara med på samlingen. Under samlingen fick de leka lekar, prata eller att pedagogen sa 

något busigt så de fick skratta. Under en av intervjuerna med ett av de yngre barnen så vänder 

sig det äldre barnet till det yngre för att söka en bekräftelse över hur det barnet upplever 

samlingen. Lars vänder sig till Erik och säger ”tycker du att det är tråkigt” och syftar då på 

samlingen. Erik svara då ”ne, roligt” var av Lars säger ”alla tycker det är roligt”. Denna dialog 

kan ses som en sammanfattning av vad barnen svarat, då samtliga upplever att samlingen är 

rolig. 

	
6.2	Kluster	2:	Barnens	upplevelser	om	samlingens	rutiner		

Detta kluster fick namnet samlingens rutiner, då det handlar om olika moment som uppkom 

flera gånger under intervjuerna. Eftersom det var återkommande och var moment som görs 

varje dag och följs hamnade dem under klustret rutiner. Teman som nämns under detta 

klustret är en dockkorg, att de äter frukt under samlingen. Sandra berättar även om olika typer 

av samlingar och rutinerna kring när samlingarna ska ske, att när de ska samlas så ringer 

fröken i en klocka eller att barnen ska samlas på ett speciellt ställe innan de får gå in till 

lunchen. Barnen beskrev även hur en samling såg ut och vilka moment en samling kunde 

bestå av. Exempel på rutiner som framkom kunde vara allt från att äta frukt, till specifika 

moment som var återkommande inslag i samlingen. Begreppet rutin var inget som användes 

av barnen, men i analysen kunde dessa återkommande moment kopplas till något som barnen 
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upplevde som rutiner. Analysen visade att samtliga barn kände igen fenomenet samling och 

gav exempel på vad de brukade göra och varför de hade samlingen. Barnen berättar om olika 

typer av samlingarna de har, Sofia säger ” På bänken! och så, och så ropar dem upp 

grupperna så ställer vi oss i led!” då detta var att de brukades samlas på en bänk innan de gick 

in. Ett annat exempel som var återkommande var att vid samlingen träffas barnen i grupp och 

pratar om dagen samt vilka som är där. En rutin som uppkom vid varje intervju var att under 

samlingen äter barnen frukt. Alice nämner att de ”äter frukt och kollar på tavlan där uppe och 

Lars säger att de ”äter frukt och ha samling”. Detta var några av de liknande svaren som gavs 

från barnen och flera av de resterande svarade också att fruktstunden var ett återkommande 

moment. I analysen framkom det att fruktstunden är något som barnen förknippar med 

samlingen. Det är ett inslag som återkommer varje dag och barnen upplever som viktigt, 

vilket gör det till en rutin.	

Ett annat moment under samlingen som barnen nämner är en dockkorg. Detta var något 

förskollärarna använde som hjälpmedel för att se vilka som var där den dagen. Den brukas 

användas under samlingen och är en korg med dockor som representerar barngruppen. Vid en 

av intervjuerna förklarar Sofia korgens funktion på följande sätt ”dockorna, man ropar upp sitt 

namn så vet vi vilka som är där”. Efter att fått se en del av den inspelade samlingen förklarar 

Sofia hur dockorna användes för att gå igenom vilka barn som är när- eller frånvarande för 

dagen. Under flertal av intervjuerna uttrycker barn att korgen med dockorna utgör en viktig 

och återkommande del av samlingen. Barnen uttrycker vikten av dockorna på olika sätt. När 

Sandra får ta del av den inspelade samlingen utbrister hon ”Varför tog vi inte med dockorna? 

Det ska vi göra varje dag, med dockorna, det måste man för att veta om dom är bortresta eller 

om dom är sjuka”. Dockorna hjälper dem att se vilka barn som är där och vilka som är 

frånvarande. Då dockorna inte används blir det en fundering om varför den rutinen saknades 

under samlingen. I analysen tolkas korgen med dockorna till en rutinsituation, då dessa inslag 

i samlingen upplevs viktiga och är något som barnen förväntar sig ska ske dagligen. 

6.3	Kluster	3:	Vad	barnen	får	och	inte	får	göra	under	en	samling	

Detta kluster handlar om vad barnen får och inte får göra under en samling, under detta kluster 

kan man hitta teman som regler, räcka upp handen, sitta stilla, inte prata rakt ut och några fler. 

Barnen blir uppmuntrade att inte prata rakt ut utan att vill de säga något får de räcka upp 

handen. Vilket var återkommande i flera av intervjuerna, uppmaningen om att räcka upp 

handen om de vill säga något. Både Linda och Elvira nämner ”räcka upp handen” som en sak 
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de ska göra under samlingen. Sandra och Simon nämner också att det är för att inte prata rakt 

ut. De säger även att de inte får prata rakt ut utan behöver räcka upp handen om de vill säga 

något. Är det då flera barn som vill säga något väljer fröken vem som får säga något. Sandra 

”då bestämmer fröken vem som ska”. Och Simons svar ”Ne då bestämmer båda fröknarna de”. 

Så det finns regler om att inte prata rakt ut och vem som får prata om flera vill prata väljer 

förskollärarna, bland dem som har räckt upp handen menar Sandra och Simon. De fick frågan 

om det fanns regler under samlingen på förskolan då svarar Lars att regeln dem har är att ”vi 

måste bara säga tack”. Detta var i samband med fruktstunden att de ska säga tack efter att dem 

fått sin frukt. Uppmaningen att vara tyst var ett återkommande svar under intervjuerna. Simon 

ger förklaringen ”mm ee att vi ska vara tysta” och även Alexander förklarar ”att man ska vara 

tyst”. Så uppmaningen att vara tysta var en återkommande del under samlingen. Det ska vara 

lugn och ro under samlingen, det kom även upp att de ska vara stilla. Lars nämner att ”då säger 

fröken sätt sig på rumpan”. Detta citat uppkom i samband med vad som händer om de inte 

följde uppmaningarna eller reglerna som fröken hade sagt. Då blev dem tillsagda att sitta stilla. 

Ett barn nämner även att sitter man inte stilla så flyttar fröken på en och man får sitta jämte 

fröken istället. Men barnen inser också varför de behöver sitta stilla då de nämner att annars 

sätter man i halsen.   Linda förklarar det så här: ”För att inte sätta i halsen när man äter frukt”. 

Därför är det viktigt att under tiden som frukten äts så behöver de sitta stilla. Det kommer även 

upp att de alltid sitter i en ring. När dem har samling så sitter dem i en ring på rumpan. Sandra 

förklarar att de sitter i en ring ”så för att det ska gå runt så förskolläraren er man kan, om det 

är två som sitter bredvid så väljer förskolläraren då, då väljer han vilken som får frukten liksom 

först”. Så barnen som sitter bredvid fröken får alltid frukten först och de sitter i en ring för att 

fröken ska kunna se dem.  

6.4	Kluster	4:	Barnens	möjlighet	till	inflytande	och	delaktighet		

Ett av huvudfokusen vid denna studien var barnens möjlighet till inflytande och delaktighet 

under samlingen i förskolan. Under intervjuerna framkommer det på olika sätt om demokrati, 

att de övar på demokrati genom att rösta och det ger barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

Därför fick detta kluster rubriken barnens möjlighet till inflytande och delaktighet. Det tas även 

upp om vem som bestämmer som ett sätt för barnen att prata om möjligheten till delaktighet 

och inflytande.  

När det började komma upp vem som bestämmer under samlingen nämner samtliga barn precis 

som Lars att ” Det är fröknarna”. Samtliga barn upplever att det är förskollärarna som 
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bestämmer och att barnen inte ges mycket rum till inflytande och få säga sina tankar eller idéer. 

Några barn nämner att de får vara med och komma med förslag och på så sätt ges dem möjlighet 

till inflytande och delaktighet. Linda svara ”aa, de brukar ställa frågor”. Så barnen får 

inflytande genom att förskollärarna ställer frågor. Linda nämner att förskollärarna tar tillvara 

på det som barnen säger och de gör saker som barnen vill också.  Under en intervju ger Sandra 

även ett exempel på detta då hen förklarar varför de sitter i en cirkel vid samlingen: ”För att 

det ska gå runt så förskolläraren ser man kan, om det är två som sitter bredvid förskolläraren 

då, då så väljer den vilken som ska få frukten liksom först för någon av dem som sitter bredvid 

förskollärare.” Barnets svar synliggör hur hon upplever vem som bestämmer. I andra svar som 

barnen gav synliggörs hur de upplever att det är förskollärarna som bestämmer även i andra 

sammanhang och inte bara under samlingen. Under en intervjuerna nämner Sofia att 

förskollärarna bestämmer vem som får berätta om vad som blir till lunch den dagen. Marcus 

säger “dom brukar bestämma att vi ska vara ute hela dagarna till sen”, vilket gör att Marcus 

möjlighet till inflytande över vad han vill göra den dagen minskar. Då han upplever att det är 

förskolläraren som bestämmer vid samtliga tillfällen under dagen, ges han ingen möjlighet till 

delaktighet eller inflytande kring beslutet om de ska gå ut eller inte. Då barnen nämner olika 

situationer som förskollärarna bestämmer under, både när dem ska gå ut och vem som får 

berätta maten, men även att de ska vara tysta och sitta still. 
 

Även om barnen till störst del upplevde det som att förskollärarna bestämmer, upplever barnen 

att de i vissa fall får inflytande och delaktighet genom att säga sin åsikt och får möjligheten att 

vara med och bestämma. Barnen menar att de får möjlighet till delaktighet och inflytande när 

förskollärarna släpper in dem. Simon säger ” Men ibland får barnen bestämma, vilka röster de 

vill ta och så”. De var dock mer vanligt att barnen svarade som Lars ”Nej fröknarna har bestämt 

vad vi ska göra på samlingen” vilket gör att barnen inte upplever möjligheten till delaktighet 

och inflytande. Barnens upplevelser skiljer sig i denna fråga, då de upplever saker olika.  

Flera av barnen nämner att de får vara med och rösta om olika saker men de kopplar inte det 

till inflytande. Barnen får öva på demokrati och att de är bekanta med konceptet av röstningar. 

Simon förklarar omröstningen på följande sätt ” Det var knacka på ryggen som hade fyra röster 

den andra hade tre och knacka på ryggen blev det” och Sandra förklarar att ” Två barn på 

avdelningen och fröken” kom fram till de olika förslagen som omröstningen handlade om. 

Barnens förståelse kring varför man har omröstningar och hur de går till, tolkades i analysen 

till att de är bekanta med demokrati och att det används återkommande på förskolan. Även om 

barnen inte upplever röstningen som ett inflytande, används ett arbetssätt på förskolorna som 
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tillåter barnen att utöva inflytande i samband med samlingen, men inom förskollärarnas givna 

ramar. 

 

6.5	Sammanfattning	av	resultat	

Sammanfattningsvis visar resultatet genom analysens att barnen har olika upplevelser om 

fenomenet samling, vissa svar blir liknande och andra svar skiljer sig åt. Samlingen har ett 

värde för barnen. Då barnen ser samlingen som ett tillfälle där de får mötas i en större grupp, 

där de får lära sig såväl nya saker som att leka olika lekar. När det kommer till möjligheten till 

delaktighet och inflytande upplever barnen en möjlighet till delaktighet och inflytande men 

innanför de ramar som pedagogerna ger dem. Barnen uttrycker att de får vara med och fatta 

vissa beslut, men det blir svårt att se hur deras tankar och funderingar tas vara på och används 

i verksamhetens framtida planeringar. 
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7.0	Diskussion	

Syftet är att studera hur barn upplever sin möjlighet till delaktighet och inflytande under 

samlingen i förskolan. Här kommer resultatdiskussionen och metoddiskussionen redovisas och 

förslag på vidare forskning kommer att ges. 

7.1	Resultatdiskussion	

Resultatdiskussionen är uppdelad efter forskningsfrågorna för att enklare få fram vilka kluster 

som tillhör vilken forskningsfråga. Under forskningsfrågan hur upplever barnen samlingen i 

förskolan är klustren om barnens upplevelser om samlingens rutiner och barnen förklarar 

fenomenet samling redovisade, eftersom de förklarar barnens upplevelse kring samlingen. 

Under forskningsfrågan upplever barnen att de har möjlighet att påverka vad som sker under 

samlingen i förskolan, är klustren om vad barnen får och inte får göra under en samling samt 

barnens möjlighet inflytande och delaktighet redovisade. Detta för att under dessa kluster 

synliggöra barnens tankar om vem som bestämmer och om de har möjlighet till delaktighet och 

inflytande.  

7.1.1	Hur	upplever	barnen	samlingen?	

Barnen upplever samlingen på olika sätt och enligt fenomenologin handlar det om att alla 

upplever ett fenomen på olika sätt.  Fenomenologi är en teori där människors erfarenheter av- 

och förståelse för olika fenomen utforskas och beskrivs. Den är individanpassad och riktar in 

sig på den enskilda individens uppfattning (Stensmo, 2007). I vår studie synliggörs detta genom 

barnens olika upplevelse av fenomenet samling. 

Barnens upplevelse kring samlingen är egentligen allt de har svarat under intervjuerna. Då de 

förklarar det ur sin synvinkel, de förklarar deras perspektiv på samlingen. Alla svar som vi fick 

handlar egentligen om hur barnen upplever samlingen. Hur den är, hur det känns att ha samling, 

vad den innehåller, får de möjlighet att uttrycka sina åsikter under samlingen eller inte. Barnen 

upplever samlingen som ett återkommande inslag i verksamheten, en rutinsituation som blir 

till en sorts trygghet då dem bland annat får information gällande barngruppens närvaro, såväl 

som vad som ska hända under dagen. Olofsson (2010) förklarar vikten av återkommande 

moment, dock använder hon begreppet ritualer. Olofsson beskriver hur ritualer är viktiga för 

barnen. Kunskapen om vad som kommer att ske, både i stunden såväl som under dagen, skapar 

en trygghet hos barnen. 
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Fenomenologin handlar om människors upplevelser om världen. Det som visar sig för 

människan och hur människan upplever det (Stensmo 2002, Brinkkjaer och Høyen, 2013). 

Upplevelserna är individuella och beskrivs från barnen så verklighetstrogna som möjligt. 

Barnen upplevde samlingen på liknande sätt, de menade att samlingen är rolig och viktig då 

det ger dem en möjlighet att ses i grupp och prata. Rubinstein Reich (1993) menar att samlingen 

är ett av de få tillfällena då barnen träffas i helgrupp. Barnen förklarar samlingens syfte som en 

möjlighet för dem att prata och se vilka som är på förskolan. De ser även samlingen som en 

möjlighet att vara en del av kollektivet. Då barnen upplever samlingen som rolig fick de frågan 

vad gör samlingen rolig, ett av svaren var att förskollärarna brukar skoja med dem. Barnen 

nämner att det känns busigt för förskollärarna brukar skoja med dem också. Det blir en bra 

stämning när förskollärarna skojar och barnen blir glada av att de skojar med dem.  En 

indikation på samlingens betydelse är sättet barnen talar om den. Det är mer än en rutinsituation 

där de äter frukt, det handlar om gemenskap och lära sig nya saker, även om de inte alltid kan 

förklara vad lärandet är. Barnen ger en tydlig upplevelse om att samlingen är viktig. Den utgör 

en viktig del i dagen på förskolan och återkommer varje dag, det blir en ritual. Rubinstein Reich 

(1993) och Olofsson (2010) liknar samlingen vid en ritual, då det är något som görs på en 

bestämd plats, samma tid och har regler som ska följas. Olofsson beskriver vidare att ritualer 

hjälper barnen att veta vad som kommer hända under dagen och skapar en trygghet. Barnen 

upplever att samlingen har ett värde och är viktig.  

 

Barnen pratar om regler som finns under samlingen på förskolan. Bland annat att de ska sitta 

tysta och räcka upp handen, vissa av barnen förklarade även att det är vad dem lärt sig under 

samlingen ”att sitta stilla”. Men är det verkligen vad förskollärarna vill att barnen ska lära sig? 

Är samlingens huvudfokus att barnen ska lära sig att sitta stilla och vara tysta? För i så fall 

anser vi att det inte är rätt. Barnen borde inte svara att dem lär sig att sitta still på samlingen. 

Sen upplever dem samlingen som så mycket mer än bara det, att den är rolig och viktig för 

dem. Eller är det så att förskollärarna helt enkelt har en stark lärarkontroll? Emilson (2008) 

menar att med en stark lärarkontroll läggs mycket fokus på regler och lydnad. Detta är precis 

vad barnen beskriver i intervjuerna. Barnen beskriver att förskollärarna flyttar på dem om de 

inte lyssnar på dem, förskollärarna säger till om de inte sitter still under samlingen. Är det helt 

enkelt så att förskollärarna har för stark kontroll på hur dem vill att förskolans samlingar ska 

se ut, att man glömmer ta in barnen. Då barnens upplevelser är att reglerna är starka och ska 

följas. 
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7.1.2	Upplever	barnen	att	de	har	möjlighet	att	påverka	vad	som	sker	under	samlingen	i	
förskolan?	
	

Då barnen upplevde sin delaktighet och inflytande på olika sätt, blev detta en utmaning för oss 

att synliggöra. Johanneson och Sandvik (2009) relaterar inflytande och delaktighet till att det 

inte bara handlar om att få sin vilja igenom utan att vara en del av gemenskapen och att få säga 

sin åsikt. Barnen upplevde att deras möjlighet att komma med förslag var varierande. Vissa 

barn tyckte att de fick komma med förslag och andra upplevde inte att de fick komma med 

förslag. En del av barnen upplever att det bara är pedagogerna som bestämmer vad som ska 

göras och när, medan några upplever att de till viss mån får komma med egna förslag. Vissa av 

barnen upplevde att de hade möjlighet att säga sin åsikt medan andra upplevde att de var 

förskollärarna som bestämde. Något barn nämner att de fick rösta på lekar. Men vem var det 

som valde att de skulle leka en lek och det var bara två barn som fick ge förslag på lekar som 

de andra barnen fick rösta på? Hur mycket delaktighet får barnen egentligen? Barnen får 

komma till tals men bara när förskollärarna låter dem komma till tals, de får en möjlighet att 

vara med och rösta men bara på förbestämda lekar där inte alla får komma med förslag.  

 

Olofsson (2010) nämner att hur mycket barnen får vara med och bestämma under en samling 

beror på hur planerad samlingen är, är den oplanerad får barnen mer att säga till om. Om det är 

så att samlingar som är oplanerade ger barnen mer möjlighet till inflytande och delaktighet 

varför gör förskollärarna inte mer spontana samlingar då? Så barnen får mer inflytande och 

delaktighet i vad som händer under samlingen. När barnen fick frågan om de får komma med 

förslag på vad som ska ske på förskolan, möts vi av blandade svar. En del av barn upplever att 

det bara är förskollärarna som bestämmer vad som ska göras och när, medan några upplever 

att de till viss del får komma med egna förslag. Skolverket (2018) skriver att barnen ska ha rätt 

till delaktighet och inflytande under planering av utbildningen. Men varför får då inte alla 

barnen det? Enligt barnen upplever de att det är förskollärarna som står för besluten, även om 

de själva ibland får komma med förslag. Kan verksamheten verkligen planeras utefter barnen 

om förskollärarna inte tar vara på deras tankar och idéer? Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) och Emilson (2008) skriver på liknande sätt att barnen ska ha inflytande och delaktighet 

i både ord och handling. Barnen ska bli behandlade som vuxna och ges möjligheten att säga 

sin mening. När våra respondenter får frågan om de får vara med och bestämma svarar de ”nee 

det bestämmer fröken”. Om pedagogerna inte tar med barnen i den typen av beslut som 
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synliggör deras inflytande på ett konkret sätt, hur ska de då göra barnen medvetna om att de 

får vara med och påverka verksamheten. 

 

Olofsson (2010) menar att samlingen är viktig då barnen behöver kunna sitta stilla, vänta på 

sin tur och lära sig att lyssna på varandra, vilket förbereder dem för skolan. Detta är något som 

synliggörs i intervjuerna i samband med att barnen fick frågan om de måste följa några regler 

under samlingen. De upplever att pedagogerna har som regel att de ska sitta still och vara tysta. 

Vill de säga något ska de räcka upp handen och vänta på sin tur. Om de inte sitter på sin plats 

säger pedagogerna till, eller flyttar de barnen till en plats närmre sig själva. Rubinstein Reich 

(1993) menar att samlingen har ett disciplinerande syfte då den lär barnen sociala regler och 

markerar positioner, exempelvis vem som bestämmer. Barnen får lära sig sociala regler på 

förskolan till exempel att de inte får prata rakt ut utan måste räcka upp handen, eller att de ska 

säga tack efter att dem har fått sin frukt. I vår analys tolkade vi detta som att barnen upplevde 

att de fick vara delaktiga i samlingen, men att det är pedagogerna som har inflytande och 

bestämmer vad som ska göras såväl som vem som får tala. Emilson (2008) menar att hur 

mycket delaktighet barnen får beror på hur mycket kontroll pedagogerna är redo att släppa. 

Genom vår analys blir det tydligt att förskollärarna på dessa förskolorna har en stark 

lärarkontroll. Detta nämndes även i stycket ovan. Men det blir väldigt tydligt hur barnen 

upplever att det är förskollärarna som bestämmer och har en stark ledande roll. Även om 

samlingen är rolig, saknar dem möjlighet till delaktighet och inflytande upplever dem. 

 

I FN:s konvention om barnets rättigheter (Unicef Sverige, 2009) står det i artikel 12 om barnens 

rätt att bilda åsikter, att få uttrycka dessa och bli hörda liksom vikten av att samhället sak se till 

barnens bästa.  FN:s barnkonvention ska år 2020 bli lag i Sverige och när vi ser svaren som 

barnen gav i intervjuerna, tolkas det till att de flesta av barnen inte känner att deras röste blir 

hörda. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018), står det liknande att barnens röster ska bli hörda 

och de ska få uttrycka sig om saker som rör dem. Men får de det då? Barnen upplever inte att 

de alltid får sina röster hörda. Att det är dem vuxna som bestämmer. Vi ska jobba för det 

livslånga lärandet och det börjar med att barnen så få möjlighet att uttrycka sig och få rätt till 

sin delaktighet och inflytande de är berättigade till. 
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7.2	Metoddiskussion	

Då syftet med vår studie var att synliggöra barns upplevelser av samlingen i förskolan samt 
deras delaktighet och inflytande, var det relevant att respondenterna utgjordes av barn som går 
i förskolan. Back och Berterö (2015) förklarar att respondenterna vid studier som använder 
interperativa fenomenologiska analysmetoden inte är många, utan det rör sig omkring 1 - 15 
respondenter. Vi intervjuade 11st barn till vår studie vilket gjorde att den föll vi in under detta 
kriterium. När barnen tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju stötte vi på svårigheter 
då flera dem valde att tacka nej. Vi upplevde även att våra egna tidigare erfarenheter av 
verksamheterna skapade förväntningar på vilka barn vi tänkt använda som respondenter. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) påpekar att tidpunkten för intervjun är viktig 
exempelvis bör tidpunkter när barnen är uppe i en lek undvikas. Detta var något som inte 
undveks då det var väldigt svårt att finna en tid som passade alla inblandade. Vid det första 
besöket på den ena verksamheten var barnen på väg ut och leka. Det gjorde att när den första 
intervjun var klar fick vi gå ut för att fråga nästa barn. Detta gjorde att vi fick en hel del barn 
som tackade nej till att bli intervjuade, då de var mitt inne i en lek. På den andra förskolan var 
barnen kvar i samma lokal där samlingen hade varit, medan vi gick in i ett annat rum för att 
utföra intervjuerna. Det gjorde att barnen blev mer förberedda på vad som skulle ske samt 
visade ett större intresse att delta. 
Christoffersen och Johannessen (2012) menar att vid semistrukturerade intervjuer ger 
respondenterna samma utgångsfrågor, och till intervjun ska det utformas en intervjumall som 
hjälpmedel. Vi upplevde att det fanns svårigheter att följa mallen vi utformat. När barnens svar 
tog en riktning vi inte var beredda på fann vi det utmanande att styra tillbaka intervjun till 
mallen. Istället ställde vi följdfrågor som gav barnen möjlighet att utveckla sina svar. Många 
frågor blev formulerade så att de tog reda på vem som bestämmer. De utformades på detta sätt 
då vi upplevde att ordet bestämma skulle vara lättare att förstå för barnen istället för att prata 
om inflytande och delaktighet. I efterhand kunde vi märka att fokus hamnade på just vem som 
bestämmer.  
 
Filmen som vi spelade in som samtalsunderlag/stimuli material fick två olika funktioner under 
intervjuerna. I vissa fall fungerade filmen som ett stöd för barnen, som med hjälp av den kunde 
relatera till våra frågor. I de andra intervjuerna fick filmen en lugnande effekt hos de barn som 
från början av intervjun varit nervösa och därför haft svårt att svara på våra frågor. Eftersom vi 
var med och filmade hela samlingen, fick vi innan intervjuerna välja ut en sekvens av filmen 
som barnen fick titta på. Detta för att de inte skulle tappa intresset då filmerna blev rätt långa. 
Valet av vilken del av filmen som barnen fick se kan också påverkat intervjun, då vi valde 
sekvens utifrån studiens innehåll. Det uppkom även svårigheter att arbeta med analysen, då 
denna tog sin tid att arbeta med och var svår att komma underfund med. Att synliggöra barnens 
tankar och deras syn på samlingen var en utmaning. Barnens svar fick tolkas in i sammanhang 
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men skulle ändå hållas så neutrala och utifrån deras tolkningar och formuleringar som möjligt, 
detta eftersom fenomenologin ska utgå ifrån människors upplevelser kring världen och ett 
fenomen. Det har också varit lärorikt att få fram barnens tankar och syn. Att inte utgå från sina 
egna tankar utan ta distans från dem och få en så ren beskrivning från barnen. 
	
7.3	Förslag	på	vidare	forskning	

Under arbetet med denna studie uppkom det olika tankar och idéer om hur studien skulle kunna 

utvecklas. Exempelvis genom att synliggöra förskollärarnas tankar kontra det som barnen 

upplever. Är det någon skillnad och i så fall hur mycket av det som förskollärarna planerar 

utefter barnen tankar och intressen, förklarar de för barnen. Den fortsättningen som vi upplever 

skulle vara av betydelse är att göra en liknande studie som den vi gjorde. På grund av begränsad 

tidsplan valde vi att utföra vår studie utifrån två förskoleverksamheter. Ett förslag på vidare 

forskning skulle kunna vara att utföra samma eller en liknande studie över en längre period där 

fler verksamheter får delta. Det skulle ge en större bredd av deltagare vilket skulle kunna 

påverka resultatet. 
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Bilagor		

	

Bilaga 1 - Intervjumall 

 

Frågor för att komma igång 

• Vad heter du? 	
•  Hur gammal är du?	

Frågor innan film	

• Brukar ni samlas i en större grupp?	
• Vad brukar ni göra då?	
• Vem bestämmer att ni ska göra just det?	

• Kallar ni det något speciellt?	
• Vad tänker du på när du hör ordet samling?  	

Frågor efter film 

•  Kan du beskriva hur en samling brukar se ut?	
• Vad brukar ni göra under samlingen?	
• Hur sitter ni vid samlingar?	
• Varför sitter ni så tror du?	

• Är det någon som bestämmer under samlingen? 	
• Hur menar du att den bestämmer?	
• Har ni några regler under samlingen?	

• Varför tror du att ni har samling? 	
• Varför tror du det kan du förklara?	

• Lär ni er något vid samlingar?	
• Skulle du kunna ge exempel på vad du har lärt dig?	
• Varför lär ni er det?	

• Hur känns det när ni har samlingarna eller när ni ska ha samlingarna? 	
• Varför tycker du så?	

• Om du vill säga något under samlingen hur gör du då?	
• Får du ofta säga det du vill?	
• Vem bestämmer när du får säga något?	

•  Är det någon som bestämmer vad ni ska göra under samlingen? 	
• Brukar ni prata om vad ni skulle vilja göra under samlingen?	
• Har du fått vara med och bestämma?	
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Bilaga 2 - Missivbrev 

Informationsbrev gällande Examensarbete 	
 	
Hej, vi är två studenter från Förskollärarprogrammet på Jönköping Universitet som ska skriva 

examensarbete kring samlingen i förskolan och hur barnen får vara med och påverka denna. Vi 

har planerat att intervjua ett antal barn ifrån två olika förskolor, samt dokumentera en av 

verksamhetens samlingar. Dokumentationen kommer att ske via film, vilken sedan används 

som samtalsunderlag vid intervjutillfället. 	

Anledningen till att vi valt er förskola och avdelning är då vi känner till barngrupperna där. 

Studien ska göras för att samla in information och data, som kan hjälpa oss att förmedla en 

rättvis bild av hur barnen upplever samlingar i förskolan.	

All information som samlas in kommer att avidentifieras och materialet kommer enbart att 

användas och ses utav oss två studenter och barnen med eventuellt undantag för att handledare 

eller examinator. Materialet kommer endast att sparas till dess att studien är utförd och godkänd 

för att sedan förstöras. Deltagande i studien är helt frivilligt och alla som deltar kommer att få 

ge sitt samtycke, både barn och vårdnadshavare samt förskolechef och personal. Barn som 

deltar har också möjligheten att avbryta intervjun när helst de skulle känna för det.  

 	

För mer information eller frågor kontakta oss gärna via mail	

	
                Ja, mitt barn får intervjuas med ljudinspelning	

	
                 Ja, mitt barn får filmas	

	
                Nej, mitt barn får inte medverka	

 	

Ort / datum:   ___________________________	

Signatur:       ___________________________ 	

Svar tillhandahålles senast:  


