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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskolan, 210 högskolepoäng. 

Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 
högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: ”Man kan leka lite och lyssna på vad fröken säger vad man ska göra” 
- En studie om barns och pedagogers uppfattningar om samlingen i 
förskolan. 

 

Engelsk titel: “You can play a little and listen to what the teacher says you should 
do”. – A study of children and teachers opinions about the circle time 
in preschool.  

 

Nyckelord: Samling, uppfattningar, lärande, Utvecklingspedagogik, barns 
inflytande.  

 

Författare: Minela Placo och Rebecka Gustavsson 
 

Handledare: Rauni Karlsson 
 

Examinator: Sonja Kihlström 
 

 
BAKGRUND: 
Samlingen har funnits i förskolan sedan 1880-talet och är influerad av Fröbels pedagogik. 
Innehållet i samlingen varierar, alltifrån sånger och lekar till diskussioner om etik och moral. I 
samlingen kan barnen få träna sin sociala kompetens samt sin koncentration. 
 
SYFTE: 
Vårt syfte är att undersöka vad ett antal barn och pedagoger anser om samlingarna i förskolan. 
Vi vill också undersöka barnens och pedagogernas uppfattningar om lärandet i samlingen, 
samt om barnen uppfattar att de har något inflytande över samlingens innehåll. 
 
METOD: 
Vid insamlandet av vårt empiriska underlag valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer, 
vilket vi anser var det bästa sättet för att uppnå vårt syfte med uppsatsen. Vi intervjuade både 
barn och pedagoger på grund av att vi ville kunna jämföra deras uppfattningar. Vår teoretiska 
utgångspunkt har vi lagt i utvecklingspedagogiken som lyfter fram pedagogens roll i barnens 
lärande. 
 
RESULTAT: 
Vårt resultat visar att barnen tar upp konkreta aktiviteter när de berättar om samlingen. Det är 
även dessa aktiviteter som de anser är det roligaste på samlingen.  Materialet visar också att 
barn gärna vill vara med och ha inflytande över samlingen men att de upplever att 
pedagogerna inte tillåter det. Pedagogerna däremot anser att barnen får vara med och 
bestämma men att barnen inte är medvetna om det.  
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Förord 
Vi vill tacka alla barn och pedagoger som har deltagit i vår undersökning. Om ni inte hade 
delgett oss era tankar hade denna studie inte kunnat genomföras. Vi vill också tacka alla er 
som hjälpt oss under arbetets gång med att läsa och kritiskt granska vårt arbete. Särskilt tack 
till vår handledare Rauni Karlsson för den tid du har lagt ner för att hjälpa oss genom denna 
uppsats. Stort tack riktar vi också till våra nära och kära som har haft tålamod då detta arbete 
har tagit upp en stor del av vår tid. 
 
Minela och Rebecka 
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Inledning  
Samlingen ses som en självklar del av den dagliga verksamheten och en tidpunkt för 
gemensamt lekande och lärande. Det är även en aktivitet där barn och vuxna samlas för att 
samtala. Samlingen är en fast rutin som återkommer regelbundet på de flesta förskolor idag 
och tar oftast en kort stund av dagen men den anses ha stor betydelse för barnen och 
pedagogerna, då den skapar grupptrygghet och samhörighetskänsla.  
 
Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Borås som läser med inriktning mot förskolan. 
Utifrån vår erfarenhet har vi märkt att samling är en regelbunden aktivitet i förskolan.  Vi har 
upplevt att samlingarna ibland går på rutin och började då fundera över hur barnen egentligen 
upplever dem samt om det är en bra lärandesituation som vi upplever att många i förskolan 
anser. Som pedagog vill man gärna tänka att barnen anser att samlingarna är en rolig del av 
dagen och att denna stund går att använda till styrda aktiviteter som fokuserar på barns 
lärande. En undran som dök upp hos oss väldigt tidigt var om barnen uppfattar det på samma 
sätt. Anser barnen att samlingarna är roliga och att de lär sig något eller upplever de endast 
dem som mödosamma? 
 
Pedagoger har ofta ett syfte med sina samlingar. Dessa syften kan vara av olika karaktär men 
de flesta handlar om att barnen ska träna och lära sig någonting. Vi har funderat över hur 
mycket barnen egentligen uppfattar av pedagogernas syften. För att barnen ska lära sig det 
man vill behöver man göra det synligt för dem (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 
2003, s. 64-65). Genom intervjuer har vi tagit reda på vad pedagogerna har för syften och 
intentioner med sin samling, sedan har vi intervjuat barnen om vad de har upplevt att de lärt 
sig och deras åsikter om samlingen. Vi har valt att fokusera på både pedagoger och barn 
eftersom vi vill undersöka om deras uppfattning om samlingarna skiljer sig åt och i så fall hur. 
Vår definition av samling stämmer överens med Rubinstein Reichs (1996) beskrivning, som 
lyder: 
 

”Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter samlade, ofta i 
en cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna. 
Den är ett regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten och hålles 
på en bestämd plats och på en bestämd tid ”(Sid. 8).  
 

Syfte 
Vårt syfte är att undersöka vad ett antal barn och pedagoger anser om innehållet i samlingarna 
i förskolan. Vi vill också undersöka barnens och pedagogernas uppfattningar om lärandet i 
samlingen, samt om barnen uppfattar att de har något inflytande över samlingens innehåll. 
 

Frågeställningar 
 Hur uppfattar barnen innehållet i samlingarna? 
 Hur uppfattar pedagogerna innehållet i samlingarna? 
 Vad anser barnen att de lär sig under samlingarna? 
 Vad anser pedagogerna att de lär sig under samlingen? 
 Vad vill pedagogerna att barnen ska lära sig under samlingarna? 
 Anser barnen att de har något inflytande över samlingens innehåll? 
 Anser pedagogerna att barnen har något inflytande över samlingens innehåll? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom vad tidigare forskning säger om vårt område. 
Förskolans historik, barns inflytande och begreppen barnperspektiv och barns perspektiv 
kommer att behandlas. Barns lärande och pedagogens roll i barns lärande tas även upp, samt 
vad samlingen har för betydelse för barns lärande. 
 

Historisk tillbakablick  
Dagens förskoleverksamhet har sitt ursprung i barnkrubban, barnträdgården och till viss del i 
småbarnsskolan. Både i Sverige och i andra länder drevs de första småbarnsskolorna och 
barnkrubborna för att hjälpa fattiga och som välgörenhet. Barnkrubbans uppgift var att 
erbjuda barnpassning och var betydligt sämre utrustad än barnträdgården. Skillnaden mellan 
barnkrubban och barnträdgården var att barnkrubban erbjöd barnpassning åt arbetande mödrar 
medan barnträdgårdens uppgift främst var pedagogik (Rubinstein Reich 1993, s. 27).  
 
Den första barnträdgården, så kallad kindergarten, öppnades i Stockholm 1899 av Ellen och 
Maria Moberg. De var inspirerade av Fröbels pedagogik som fram till 1930-talet var den helt 
dominerande pedagogiken i Sverige (Rubinstein Reich 1996, s. 28).  1904 öppnade de även 
den första folkbarnträdgården. Tanken var att motverka klassmotsättningarna (Kihlström 
1995, s. 13).  Den pedagogik som fanns då är fortfarande aktuell i dagens förskola. Kihlström 
(1995, s. 15-16) menar att man arbetade ämnesintegrerat med ett så kallat intressecentrum. 
Idag benämner vi det som tema eller projekt. Intressecentrat valdes efter barnens intresse och 
läraren funderade över vilka utvecklingsmöjligheter barnen hade inom just det området. 
Barnens intresse skulle sedan styra hur intressecentrat utvecklade sig. I dagens läroplan för 
förskolan (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet 1998) står det: ”Verksamheten skall utgå från 
barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper” (s. 6).  
 
Samlingen har en lång tradition i förskolan. Enligt Haglund (2004, s. 59) var boken 
”Barnträdgården” av Moberg och Sandels (1945) fram till 1982 den enda svenska 
metodikboken för förskollärare. Moberg och Sandels menar att det är bäst att ha samling när 
barnen har haft fri lek i någon timme. När barnen kommer till förskolan bör de få leka fritt ett 
tag och göra aktiviteter som de själva väljer, men sedan går det bra att genomföra en samling. 
I de flesta förskolor idag äger samlingen oftast rum på förmiddagen (Granberg 1999, s. 67). 
 

Friedrich Fröbel 
Friedrich Wilhelm August Fröbel föddes i april år 1782 i Thyringen i Tyskland. Han betraktas 
som förskolans grundare och det var han som skapade kindergarten, motsvarigheten till vår 
svenska förskola. Han ägnade sitt liv åt att utveckla den pedagogik som ännu idag präglar den 
svenska förskolan. Många aktiviteter som förekommer i dagens förskola grundas i den så 
kallade fröbelpedagogiken. Hans idéer i både material och metoder ser man spår av på många 
ställen runt om i världen (Öman 1991, s. 16). 
 
Fröbel ansåg att människan är en del av naturen och att man måste arbeta aktivt för att 
utvecklas. Han talar om uttrycksfullhet i undervisningen och vikten av att barnet måste få se, 
göra och höra för att överhuvudtaget kunna lära. Enligt Fröbel har människan en skapande 
kraft inbyggd i sitt väsen, alltså att skapande är livets mening (Wallström 1992, s. 29). Han 
gjorde även skillnad mellan arbete, skapande och lek, detta var också något som 
kännetecknade hans pedagogik. För Fröbel var leken det viktigaste redskapet i allt arbete med 
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barn och han betonade hur viktigt det är att stimulera leken redan i barndomen. Leken skulle 
då öka barnets självkänsla och självkännedom, vilket i sin tur skulle leda till en bra 
självuppfattning. Han menade också att leken har ett alldeles speciellt värde för det lilla barnet 
och att leken är en nödvändig sysselsättning som måste ges tid, utrymme och stimulans 
(Tallberg Broman 1988, s. 8). Han jämförde ett barn med en planta som behövde vård och 
skötsel för att kunna utvecklas.  
 
I Fröbels pedagogik kan man finna rötter till samlingen i både dess form och innehåll. Fröbel 
ansåg att samlingen var en viktig del i den pedagogiska verksamheten. I Fröbels texter finns 
det belägg att barnen satt i en cirkel under samlingen i Kindergarten. Här tränade man sånger, 
rörelser och framförallt utfördes gemensamma övningar med de olika geometriska formerna 
som var de så kallade lekgåvorna. De geometriska formerna hade stor betydelse och Fröbel 
lade stor vikt vid cirkeln. Barnen skulle röra sig i ring eller sitta i en cirkel. För Fröbel var 
cirkeln ett oändlighetsbegrepp vilket innebar att det inte fanns någon början eller slut samt att 
den bidrog till en social samhörighet. Vanliga inslag i samlingen var natur, årstider, geometri 
och rörelselekar. I cirkeln blir alla barn en del av gemenskapen (Rubinstein Reich 1996, s. 29-
30). Fröbels grundtanke var att barn utvecklas genom att iaktta och agera med omvärlden. 
Han ansåg att barnen skulle leka med de så kallade lekgåvorna som vanligtvis bestod av klot, 
kuber och andra klossar i olika geometriska former. På många förskolor idag finns 
fröbelmaterial, men det är väldigt få lärare som vet hur man metodiskt använder dem (Öman 
1991, s. 11).  
 

Samlingen 
Samlingen har funnits i förskolan sedan 1880-talet och förr undervisades hela barngruppen 
under lektionsliknande former som i exempelvis skolan. Samlingens utformning och innehåll, 
har främst influerats, som vi skrev om tidigare, av Friedrich Fröbels pedagogik i slutet av 
1700-talet (Davidsson 2000, s. 6). Det bör ändå påpekas att samlingen inte enbart är en 
tradition som finns i förskolan, även i skolan är det viktigt att samla alla elever för att prata 
om vad dagen kommer att innehålla. Rubinstein Reich (1996, s. 106) anser att den 
gemensamma känslan av samhörighet är det viktigaste med samlingen. Hon menar även att 
det endast finns ett fåtal svenska och utländska undersökningar av samlingens förekomst och 
upplägg.  
 
Rubinstein-Reich (1996) skriver i sin avhandling att samlingen är en vuxenledd pedagogisk 
aktivitet där barn och vuxna samlas för att samtala. Inför en grupp barn förklarar, berättar och 
förbereder pedagogerna barnen för ett bestämt ämne. Granberg (1999 s. 67) menar att 
samlingens utformning och innehåll varierar väldigt lite mellan olika förskolor, men att det är 
en fast rutin som återkommer regelbundet och som varar mellan tio och trettio minuter. 
Rubinstein Reich menar, däremot, att samlingen är mellan fem minuter och en timme lång, 
med ett genomsnitt på tjugo minuter.  
 

Innehållet i samlingen 
Enligt Rubinstein Reich (1996, s.13) brukar det gemensamma innehållet i samlingen bland 
annat vara upprop, genomgång av almanackan, samtal, lek och att sjunga. Enligt Rubinstein 
Reich (1996, s. 13) och Granberg (1999 s. 67) använder pedagogerna och barnen i samlingen 
redskap som läsning, sång, diskussioner, skapande verksamhet, berättelser och lekar. 
Samlingen tar oftast kort stund av dagen men den anses ha stor betydelse för barnen och 
pedagogerna, då den skapar grupptrygghet. Vidare menar Granberg att barnen får träning i sin 
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koncentration samt sin förmåga att lyssna, vänta på sin tur och tala inför en grupp. När en 
samling planeras bör pedagogerna ta hänsyn till barnens ålder, utvecklingsnivå och intresse. 
Detta är särskilt viktigt då man har mindre barn, eftersom de ofta är otåliga och har mycket 
spring i benen, enligt Granberg. Vidare menar hon att en lustbetonad samling på barnens 
villkor ger god grupp- och samhörighetskänsla. Samlingen ska ske på en plats där barnen inte 
störs av andra intryck då många mindre barn har svårt att koncentrera sig en längre stund.  
 

Barns lärande och utveckling enligt läroplanen 
Pedagogen spelar en stor och väsentlig roll i barnens läroprocesser. I Läroplanen för förskolan 
(Lpfö, Utbildningsdepartementet 1998 s. 8) tas det upp att den pedagogiska verksamheten ska 
genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Vidare tas det 
upp att den pedagogiska verksamheten ska utgöra grunden för utforskande, nyfikenhet, lust att 
lära samt att den ska utgå från barnens erfarenheter och intressen (s. 9).   
 
Som pedagog måste man veta hur barn lär sig för att kunna stimulera dem i att utvecklas. 
Eftersom förskolan ska lägga grunden för livslångt lärande som det står i Läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet 1998, s. 4) så förutsätter det, att alla pedagoger 
i förskolan vet hur barn lär sig. Det betyder alltså att verksamheten i förskolan ska 
genomföras så att den stimulerar barnets lärande och utveckling. Leken, kreativiteten och det 
lustfyllda lärandet ska främja verksamheten och dess innehåll. Förskolans uppgift är att stärka 
barnets intresse för att barnet ska kunna ta till sig nya kunskaper och erfarenheter (s. 8). 
 
Barn lär sig mycket genom lek och genom att utforska tillvaron omkring dem. De har svårt att 
lära sig något om de inte känner sig trygga och har fått sina grundläggande behov 
tillgodosedda. Enligt Läroplanen ”skall förskolan erbjuda barnen en god pedagogisk 
verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (s. 4).  
 
Verksamheten i förskolan ska utgå ifrån barnens intressen och behov, detta för att skapa 
mångfald i lärandet, enligt Läroplanen. Barnen ska känna en trygghet i att pedagogerna 
lyssnar på deras åsikter. Vidare poängteras det att förskolan ska sträva efter att varje barn får 
möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. Pedagogerna ska se till att alla barn 
känner sig delaktiga samt att de tar vara på barns vilja och lust att lära. Genom att man låter 
barnen berätta och reflektera, utvecklar de en förmåga att våga ge uttryck för sina tankar och 
åsikter. Arbetslaget ska se till att ge varje enskilt barn möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar och förmåga. Det ska vara roligt att lära sig nya saker och det är viktigt att 
pedagogerna ser till att barnen känner glädje över att de har lärt sig nya saker (s. 8-10). 
 

Samlingen som metod för lärande 
I en undersökning gjord av Sundell och Salonen (1991) visade det sig att samling var det 
vanligaste sättet som pedagogerna använde sig av för att lyckas att nå strävansmålen i 
förskolan oberoende barnens ålder. Haglund (2004, s. 67) skriver om en undersökning som 
Sønstabø (1978) genomförde. Hans resultat visar att pedagogerna i Norge använde samlingen 
som ett sätt att föra in barnen i en social och kulturell gemenskap. De ska helt enkelt lära sig 
att fungera i en grupp och lära sig att vänta på sin tur och anpassa sig till andra. Även Hudson 
(2000, s. 29-32) menar att samlingen är ett utmärkt tillfälle för barnen att lära sig de sociala 
koderna. I samlingen ska barnen också utveckla sina kunskaper och Haglund menar att det på 
så sätt har likheter med en skolsituation. De vanligaste syftena med samlingen är att stimulera 
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barnens sociala, motoriska och språkliga utveckling (Morsing Berglund, 1994, i Haglund 
2004, s. 69-70).  
 
Rubinstein Reich (1993, s. 234) skriver att det är pedagogen som dominerar samtalen i 
samlingen, både kvalitativt och kvantitativt. Åberg och Taguchi (2005 s. 42-43) menar att 
samlingen är en mötesplats för lärande och demokrati där barnen, tillsammans med 
pedagogerna, möts för att reflektera kring frågor som rör den pedagogiska verksamheten. 
Vidare menar de att samlingen måste diskuteras, utvecklas och förnyas för att den ska bli en 
meningsfull stund för barnen, men även för pedagogerna. Dock menar författarna att man inte 
ska lämna allt ansvar om innehåll till barnen, tvärtom, det ställer stora krav på pedagogerna att 
göra bra val och att de måste hålla sig medvetna om vad som är syftet med samlingen. Som 
pedagoger kan vi alltså synliggöra barnets tankar och få dem delaktiga i verksamheten men vi 
får aldrig ge upp vårt vuxna ansvar.  
 

Pedagogens roll i barns lärande 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 57-60) menar att pedagogen har en 
viktig roll i barns lärande. Den viktigaste uppgiften är att inbjuda barnen till att tänka, 
reflektera och dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2007, s. 49) menar att det är viktigt att pedagogerna planerar situationer som 
öppnar upp för olika lösningar där barnen själva har möjlighet att bidra i sitt lärande.  
 
Som pedagoger måste vi ta barns värld på allvar, på det sättet menar Pramling (1988, s. 106), 
skapar man förutsättningar för att barn ska lära sig. Hon skriver att ”lära barn att lära borde 
vara den viktigaste uppgiften för förskolan” (s. 106). Pramling menar vidare att barn inte gör 
detta automatiskt, som pedagog är det viktigt att man ger dem möjlighet att reflektera över sin 
omvärld. Barn lär sig ständigt och det är viktigt att vi pedagoger är närvarande och stimulerar 
detta lärande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 32) skriver att enligt 
Rinaldi (2000) är barnets kunskapande individuellt. Hur detta ser ut beror på hur pedagogen 
uppfattar barnet och vad barnet kan. Inom exempelvis Reggio Emilia ses barnet som 
kompetent och aktivt och det är efter de förutsättningarna som barnet utvecklas. Ett barn som 
inte ses som kompetent och aktivt av de vuxna omkring sig får helt andra förutsättningar när 
det gäller lärande och utveckling. Rinaldi menar vidare att man som pedagog bör lyssna mer 
än att tala för att få barnet att reflektera.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003, s. 116) redogör för att barn lär sig från vuxna och 
andra barn i sin omgivning. De menar att när barnen tittar på varandra och gör samma saker 
ser man det som att barn härmar varandra. Ibland uppfattar pedagogerna detta på ett negativt 
sätt. Frågan ska inte vara hur man har lärt sig utan vad man har lärt sig och hur deltagandet 
har gått till. Samtidigt ska pedagoger fundera på, vad eller vem barnen fick inspiration och 
utmaningar av, för sitt lärande. Doverborg och Anstett (2003, s. 86), poängterar att det är 
viktigt att pedagogerna skapar situationer där man utmanar barnens tankar, och för att 
åstadkomma detta måste man kunna ta ett barns perspektiv. Som pedagoger har vi ansvar för 
att göra barnen medvetna om hur man lär sig. Det innebär alltså att både barn och vuxna 
behöver skapa en innebörd i sina erfarenheter. Pedagogernas förhållningssätt bidrar till att 
barnen känner inspiration och glädje över att dela med sig av sina tankar och idéer. Pedagoger 
som visar engagemang väcker barns nyfikenhet och intresse för nya erfarenheter kunskaper. 
Som pedagoger måste vi alltså utmana barnens tankar och ta dem på allvar. Vi måste vara 
tillåtande och har tro på att barn kan, detta innebär att barnen måste få prova själva och hela 
tiden utmanas i sitt utforskande.  
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Barn ställer ofta frågor om saker som de inte förstår. De är engagerade i att undersöka, 
konstruera och prata om det som fångar deras intresse. Därför är det viktigt att vi som 
pedagoger är närvarande och möter upp dessa frågor för att det ska ske ett lärande hos barnet. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 57-60) menar att det är viktigt att vi 
som pedagoger gör lärandet synligt för barnen, vilket innebär att göra barnen uppmärksamma 
på sitt eget lärande.  
 

Barnperspektiv och barns perspektiv 
Qvarsell (2003, s. 102) menar att det är viktigt att skilja mellan begreppen barns perspektiv 
och barnperspektiv, alltså synen på barn. Dessa begrepp få ofta olika betydelser i både 
forskningen och i den allmänna debatten. Barnperspektiv kan till exempel handla om vuxnas 
sätt att se på barn eller om hur barn ser på sig själva och sin omvärld. Barns perspektiv 
däremot kan ha olika betydelse på grund av att perspektiv har flera olika innebörder. Synsätt, 
teori eller utsiktspunkt är några av de exempel som Qvarsell nämner. Johansson (2003, s. 42) 
menar att barns perspektiv är barnens erfarenheter och deras sätt att se på världen. Hon menar 
vidare att för att kunna förstå ett barns perspektiv behöver vuxna samspela med barnen och 
försöka tolka deras agerande för att förstå deras upplevelser och tankar om olika fenomen.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003, s. 23-24) menar att för att kunna förstå ett barns 
perspektiv behöver den vuxna försöka tolka det barnet säger eller gör och varför det säger 
eller gör på det sättet. Det är hur vi tolkar barnets agerande och våra föreställningar om barn, 
alltså vårt barnperspektiv, som styr hur vi uppfattar barnet.  Vuxna behöver sätta in det barnen 
gör i ett sammanhang för att lättare förstå barns perspektiv. De vuxnas barnperspektiv styr 
deras förhållningssätt mot barn och även deras förmåga att förstå barns perspektiv. Hur de 
väljer att agera utifrån sitt barnperspektiv har också betydelse. Även om vuxna anser att de vet 
vad som är bäst för barn i en viss situation, kan det vara mer rätt att fråga barnet om dess 
uppfattningar och åsikter.  Halldén (2003, s. 14) menar att barnperspektivet syftar till att verka 
för barns bästa och se deras möjligheter att lära och utvecklas. Vidare menar hon att vårt 
barnperspektiv även visar sig i vår vilja att lyssna och ta till oss det barn tycker och tänker och 
vilken plats barnen får i vårt samhälle.  
 
Emilsson (2003, s. 47) menar att vuxna måste visa intresse och engagemang för att få tillgång 
till barnens tankar och deras upplevelser om deras livsvärld. Om vi inte kan få tillträde dit så 
kan vi inte heller ta ett barns perspektiv. Qvarsell (2003, s. 106-111) menar att vuxna och barn 
kan uppfatta samma fenomen olika eftersom de uppfattar saker på olika sätt. Därför, menar 
hon, är det viktigt att lyssna på barnen och förstå deras behov innan vi kan säga att vi agerar 
utifrån barns bästa, alltså tar ett barns perspektiv. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 
Utbildningsdepartementet 1998, s. 3) ska förskolan vila ”på demokratins grund” och att få 
möjlighet att uttrycka sina åsikter kan ses som en rättighet i en demokrati. Vidare poängteras 
att vuxnas förhållningssätt påverkar hur barnen uppfattar de demokratiska värdena, vilket 
betyder att vuxna är viktiga förebilder. 
 
Halldén (2003, s. 13-14) menar att barns perspektiv måste innehålla ett barnperspektiv och 
tvärtom. Detta nämner även Johansson (2003 s. 43-44), som skriver att vår förståelse för barns 
perspektiv grundar sig i vår egen syn på andra människor. Vi kan aldrig helt ta någon annans 
perspektiv, utan att våra erfarenheter och förståelser speglar igenom. Hon poängterar också att 
det är viktigt att se till hela situationen när man ska tolka barns agerande, där den omgivande 
miljön, andra barn och pedagoger ingår. 
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Barns inflytande i förskolan 
Enligt SOU 2003:46 (Utbildningsdepartementet, s. 9) är barns inflytande och delaktighet i 
förskolan inte bara betydelsefull, utan är också en mänsklig rättighet. Förskolan ska fostra 
barnen till demokratiska medborgare. Att fostra barnen till demokratiska medborgare handlar 
om att de redan från förskoleåldern har inflytande genom att kunna påverka sin egen situation 
och innehållet i verksamheten. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet 
1998, s. 10) poängteras att grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är, ska läggas 
redan i förskolan. Enligt Åberg och Taguchi (2005, s. 33) betyder detta att man aldrig kan 
välja bort att lyssna på barnen. Vidare menar dem att det är först när vi lyssnat på det som 
barnen tänker och gör, som vi kan skapa en mer meningsfull tillvaro som väcker barnens 
nyfikenhet och lust att söka kunskap. Barnen utvecklas då de får möjlighet att ta ansvar för 
sina egna handlingar. Läroplanen tar vidare upp att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation” (s. 11). Enligt Utbildningsdepartementet (1998, s. 11) måste 
pedagogerna även respektera och lyssna på barnen så att de känner att deras åsikter har 
betydelse, på så sätt lär de sig att våga och vilja påverka. 
 
Åberg och Taguchi (2005, s. 33) menar att det är viktigt att pedagogerna lyssnar på vad 
barnen behöver och intresserar sig för, och använder det som utgångspunkt i verksamheten, 
för att de ska få vara med och påverka sin vardag. Enligt SOU 2003:46 
(Utbildningsdepartementet, s. 10) har pedagogerna ett ansvar att uppmuntra barnen till 
aktiviteter som bygger på deras egna idéer. En viktig utgångspunkt, som man måste ha när 
man talar om barns möjligheter till inflytande, är ett barnperspektiv. Oftast står de vuxna för 
barnperspektivet när det gäller de mindre barnen, dock finns det en skillnad mellan att ha ett 
barnperspektiv och att ta barns perspektiv. Vidare tas det upp att när det gäller barns 
inflytande i förskolan är ibland uppfattningen att de är så små att de inte klarar av att påverka 
hur vardagen ska se ut.  
 
Enligt SOU 2003:46 (Utbildningsdepartementet, s. 12) ska alla barn, tillsammans med de 
vuxna, delta i beslut som rör den pedagogiska miljöns utformning. Barnen ska också 
tillsammans med pedagogerna diskutera regler, få möjlighet att välja tema och få möjlighet att 
själva få bestämma vad de vill göra. Det påpekas också i läroplanen att det är viktigt att 
pedagogerna i förskolan tar till vara varje barns förmåga att ta ett större ansvar för sig själv 
och för samvaron i gruppen, samt att man ser till att varje barn får möjlighet, utefter sin 
förmåga, att påverka innehållet i verksamheten (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet 1998, s. 
12). Orlenius (2001, s. 222) menar att värdegrundsfrågor ska genomsyra hela den pedagogiska 
verksamheten. Detta kräver att pedagogerna vet vilket förhållningssätt de har till barnen. 
 
Den pedagogiska dokumentationen, som i princip innebär att man dokumenterar barnens och 
pedagogernas lärande, ger en möjlighet för pedagogerna att reflektera över praktiken och ger 
en ökad medvetenhet om konsekvenser av olika slags handlande. Pedagogerna måste hålla 
barns nyfikenhet, deras frågor och hypoteser vid liv för att forma en så bra förskola som 
möjligt (SOU 2003:46 Utbildningsdepartementet, s. 12). Åberg och Taguchi (2005, s. 15-16) 
menar att arbetet med pedagogisk dokumentation kräver gemensamma reflektioner och ger en 
förståelse om värdet att lyssna på varandra och hur ens värderingar styr ens handlande.  
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Teoretiskt förhållningssätt 
För att förstå vårt insamlade material har vi valt att utgå från Ingrid Pramling Samuelssons 
och Maj Asplund Carlssons teori utvecklingspedagogik (2003). Vi anser att denna teori 
anknyter till vårt undersökningsområde och vi kommer här att lyfta fram aspekter som vi 
finner relevanta för vårt arbete. Det finns ett antal centrala begrepp inom 
utvecklingspedagogiken, dessa är lärandets akt, lärandets objekt, barns erfarande och 
erfarenheter, variation, metakognition och metakognitiva dialoger samt lärande som en 
förändring av omvärlden (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 17). Vi 
kommer att förklara dessa begrepp närmare och hur de har format utvecklingspedagogiken.  
 

Utvecklingspedagogik 
Det är inom den fenomenografiska forskningen som utvecklingspedagogiken har sin 
utgångspunkt. Den lärandes perspektiv är centralt inom denna forskning. Relationen mellan 
individ och miljö är en annan viktig utgångspunkt. Barns lärande och utveckling ser olika ut 
även om de har gått på samma förskola. Detta visar att vuxnas agerande gentemot varje barn 
är avgörande för hur väl de utvecklas. De vuxna måste lita på att barnet klarar av saker själv 
samtidigt som de finns där som stöd och vara den som har ansvaret. Detta kräver ett socialt 
samspel mellan barn och vuxna, dessutom måste det finnas ett socialt samspel mellan barnen. 
Barn lär och utvecklas i leken tillsammans med andra. Både barnens enskilda och kollektiva 
utveckling och lärande är viktiga delar av förskoleverksamheten. Carlgren och Marton (2000, 
i Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003) menar att förskolan och skolan fokuserar 
mer på hur barn lär sig än vad de egentligen lär sig. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson menar dock att det är lika viktigt att pedagogerna och barnen vet vad de lär sig samt 
hur de lär sig det. Utvecklingspedagogiken vill visa att det är viktigt att reflektera över vad 
barnen lär sig på förskolan och försöka relatera det till de strävansmål som finns i Läroplanen 
för förskolan (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet 1998) (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson 2003, s. 15-16). 
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar att pedagogen har en viktig roll i barns 
lärande. Den viktigaste uppgiften är att inbjuda barnen till att tänka, reflektera och dela med 
sig av sina upplevelser och erfarenheter. Barnen måste tillåtas att tänka och reflektera fritt 
utan att de känner att det finns ett fast svar som de måste komma fram till. Detta kräver av 
pedagogen att ha ett tillåtande, öppet och intresserat förhållningssätt gentemot barnen för att 
få reda på varje enskilt barns sätt att tänka. Frågorna som ställs bör inte ställas för att få ett 
bestämt svar utan för att skapa reflektion hos barnet. Genom att pedagogen är medveten om 
varje barns sätt att tänka om olika fenomen kan hon också visa för barnen variationerna som 
finns i sättet att tänka. På så sätt, menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 
använder man sig av barnens egna tankar och reflektioner i verksamheten. De menar dock inte 
att det är barnens intresse som ska styra allt i förskolan utan pedagogen bör med utgångspunkt 
i Lpfö 98 bestämma sig för vad hon vill att barnen skall lära sig eller vad hon vill att barnen 
skall reflektera över för att synliggöra lärandets olika aspekter. Sedan ska varje barns tankar 
om detta innehåll bli synligt, både för barnet självt och för andra. Genom att man ber barnen 
att tänka och reflektera utvecklar de även sitt språk genom att de måste sätta ord på sina 
tankar, detta behöver de inte endast göra verbalt utan även genom bild eller gester (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 57-60). 
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Lärandets objekt och lärandets akt 
Det finns ingen undervisningsmetod som fungerar för alla barn eller allt innehåll, men genom 
att pedagogen är intresserad av hur barnen i hennes barngrupp tänker om de olika innehållen 
som tas upp i verksamheten är hon bättre rustad att ge barnen förutsättningar för att lära. Det 
är pedagogen som skapar situationer där barnen får pröva, tänka, reflektera samt jämföra sina 
tankar och erfarenheter med andra. Pedagogen måste vara medveten om vad hon har för mål 
med sina lärandesituationer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 60-62).  
 
Det är inte bara förhållningssättet som är viktigt i utvecklingspedagogiken, även innehållet är 
av största vikt när det handlar om att ge barn förutsättningar för lärande. Som pedagog måste 
man vara tydlig med vad det är man vill att barnen ska lära sig och även göra barnen 
medvetna om det, alltså lärandets objekt. Lärandets objekt handlar om lärandets innehåll, vad 
man lär sig om. Pedagogernas uppgift är att göra lärandet synligt för barnen och få dem att 
reflektera över vad det är de egentligen lär sig. Den centrala frågan är Vad? Lärandet har även 
en annan aspekt och det är lärandets akt. Lärandets akt handlar om att reflektera över hur man 
lär sig det man lär sig om. Den centrala frågan är Hur? (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson 2003, s. 112). Det ena ska inte vara viktigare än det andra utan båda måste hänga 
ihop och bör vara relaterade till varandra (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 
16, 64-65, 188-189). 
 

Erfarenheter och erfarande 
Med erfarenheter menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson inte endast barns 
upplevelser utan mer ett erfarande av att uppfatta eller förstå något. Barnets erfarenheter och 
erfarande har betydelse för vad barnet senare i livet anser är meningsfullt. Erfarenhet kan 
hjälpa till att skapa innebörd i det man är med om. Har man inte förstått det man har varit med 
om tidigare är det heller inte till någon användning när man hamnar i en liknande situation. 
Om pedagogerna hjälper barnen att reflektera över sitt lärande och vad de har lärt sig i olika 
situationer har barnen senare lättare att upptäcka vad de har lärt sig, man gör det osynliga 
synligt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 71-78). Vad barnen har för 
erfarenheter påverkar även vad de lär sig senare i livet, eller som författarna uttrycker det:  
 

”I det förskolepedagogiska perspektiv som vi här arbetar med att utveckla en teori för är det 
inte erfarenheten i sig som blir central, utan vad erfarenheten har bidragit till att barn erfar, 
uppfattar, ser eller urskiljer eftersom det är detta barn lärt sig”(s. 81).  

 
Författarna menar att det inte hjälper att endast veta vad barnen gör på sin fritid utan som 
pedagog måste man ta reda på vad barnen tänker om sina erfarenheter och hur detta har 
utvecklat deras sätt att tänka och erfara andra saker. De poängterar dock att det inte är lätt att 
ta reda på detta men den som försöker förstå barns tankar behöver också känna till barnets 
kultur och vad som är bidragande till barnets sätt att tänka och erfara idag (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 81-83).  
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar att hur barnet uppfattar sig själv i relation 
till sin omgivning påverkar vilka erfarenheter barnet kommer att få. Upplever barnet till 
exempel att det i förskolan är tillåtet att komma med egna idéer och förslag samt att pröva 
dem kommer barnet att agera och erfara saker utefter det. Medan om det upplever precis 
tvärtom, att det inte är någon idé att prova själv eftersom det ändå blir fel, kommer barnet att 
agera annorlunda och får på så sätt annorlunda erfarenheter. Barn kan inte utgå från någon 
annan än sig själv. Som pedagog kan man påverka barnens erfarenheter i kommunikationen 
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och samspelet med barnen. Genom att vara intresserad och nyfiken på det som barnen företar 
sig, främst i deras lek, och som upptar deras värld kan en pedagog få det lättare att förstå hur 
barns erfarande ser ut. Sedan är det viktigt att pedagogen medvetet arbetar med att försöka få 
barnen att lära det som pedagogen förväntar att de ska lära sig. Det går inte att göra en 
aktivitet och hoppas att alla barn lär sig det som var meningen med aktiviteten. Det behövs ett 
medvetet och systematiskt arbete för att så ska ske (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson 2003, s. 84-86).  
 

Variation 
Att få en variation av upplevelser är väldigt viktigt för barns lärande och utveckling. För att 
barnet ska förstå ett begrepp till exempel krävs det en variation av händelser där barnet möter 
begreppet, men begreppet måste vara konstant. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
tar till exempel upp begreppet blomma. För att barn ska förstå och kunna urskilja begreppet 
blomma från andra saker som till exempel träd, buskar eller liknande måste de ha fått erfara 
variationen av blommor i kontrast till det som inte är blommor. De måste förstå vad som 
urskiljer blommor från andra växter, vilka egenskaper den har som gör den till just en 
blomma. När barnet har förstått detta kan den utvidga sin begreppsvärld och särskilja på olika 
sorters blommor och så vidare (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 90, 93-
94). 
 
Enligt författarna finns det möjlighet att skapa variation genom att antingen utföra en handling 
med hjälp av olika objekt eller variera handlingen i relation med ett konstant objekt. Genom 
variation kan barnet väga in flera olika aspekter i sitt handlande och får då större chans att 
lyckas. I förskolan är det pedagogernas uppgift att ge barnen varierade upplevelser men även 
att visa på variationen av sättet att tänka. Det visar för barnen att det finns olika sätt att lösa 
problem på, att det inte endast finns en lösning vilket kan utvidga deras sätt att se på världen. 
För att kunna visa på variationen av tankar om ett innehåll krävs det att många barn arbetar 
med samma innehåll, annars kan inte utbyte av tankar ske. Om varje barn arbetar var för sig 
med olika innehåll försvinner möjligheten till diskussion och reflektion över andras sätt att se 
på innehållet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar att variationen är grunden 
för barns lärande genom att den ger dem förutsättningar att urskilja, erfara mångfalden och få 
beredskap för att möta nya situationer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 
92-94).  
 

Metakognition 
Metakognition handlar om att man reflekterar över hur man lär sig saker och inte att man lär 
eller vad man lär sig, alltså lärande om lärande. Problemlösning handlar om kognitivt 
tänkande medan en reflektion om hur man har löst problemet handlar om metakognitivt 
tänkande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar att barnen oftast är omedvetna 
om sin metakognition men att den kan bli medveten för dem i samspel med en vuxen. Detta 
samspel är något som författarna kallar metakognitiva dialoger. I dessa dialoger kan 
pedagoger utmana barnen att tänka och reflektera över vad de gör och varför. Det man vill 
uppnå med metakognitiva dialoger är att göra barnen uppmärksamma om sitt eget tänkande 
och lärande om olika fenomen. Om pedagoger medvetet arbetar med att synliggöra barns 
tänkande om innehållet i förskolan, kan detta göra att barnens sätt att tänka och lära blir objekt 
för kommunikation mellan barnen. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar att 
Langer anser att leken är ett viktigt redskap för att uppnå metakognitiva dialoger. Hon menar 
att när barn leker så är de väldigt kreativa och återskapar situationer från verkligheten på ett 
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nytt sätt som de är mer nöjda med. Detta medför att de kan bli medvetna om mer än ett 
perspektiv att se på olika fenomen. Om barnen endast deltar i det som är känt för dem och lär 
sig de regler som finns inom de områdena, utvecklas de inte till kreativa människor som är 
öppna för ny information och nya perspektiv. Om barnen istället deltar i nya situationer, är 
med och skapar nya regler samt nya perspektiv kan de utvecklas till reflekterande kreativa 
personer. Genom att använda sig av metakognitiva dialoger kan variationen av sättet att tänka 
om innehållet bli synligt för både pedagogen och barnen, man flyttar fokus från lärandets 
objekt till lärandets akt. När barnen både blir medvetna om vad de lär sig och hur de har lärt 
sig det, blir lärandets objekt och lärandets akt lika viktiga för barnen (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson 2003, s. 101, 113-115).  
 

Lärande i samspel med miljön 
Barn agerar och utvecklas i samspel med sin omgivning men omgivningen kan också bli 
begränsande, detta genom att de vuxna samt samhället omkring barnet har satt upp ramar för 
vad som är accepterat eller inte. Barnet kan välja mellan att acceptera de rådande ramarna 
som finns i dess omgivning eller försöka att förändra dem. Oavsett vilken väg barnet väljer, 
utvecklas det i samspel med miljön (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 116- 
117).  
 
Det finns inte bara ett sätt som man kan uppfatta ett fenomen på utan alla uppfattar varje sak 
olika beroende på sina erfarenheter och sin personlighet. Barn är alltså medskapare av sin 
barndom genom att de tar till sig det som de anser vara meningsfullt för dem. Detta behöver 
inte stämma överens med vad någon annan anser vara viktigt. Som pedagog och vuxen 
påverkar ens bemötande barnens erfarenheter, vilket i sin tur påverkar hur de ser på sin 
omgivning. När barn lär sig något betyder inte det att barnet har förändrats utan snarare att 
deras sätt att se på omgivningen är annorlunda, barnen uppfattar det som sker på ett 
annorlunda sätt. Ibland märker vuxna väldigt tydligt om barn har förändrat sitt sätt att tänka, 
medan det ibland går obemärkt förbi. Små saker som barnet ändrar i sitt synsätt kan vara 
avgörande för deras förståelse för något mycket större och mer komplex. Som pedagog kan 
man aldrig helt få insikt i barnens tankar, utan får endast ta del av en liten del. Detta är viktigt 
att tänka på menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson. Författarna menar även att i 
utvecklingspedagogiken riktas fokus mot de objekt som barn erfar, alltså lärandets objekt, och 
inte mot barnen själva och deras lärande, lärandets akt. Dock poängteras att det är akten som 
utgör grunden för objektet och att det har lika mycket att göra med lek som med lärande 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 112 -113, 116-117, 119). 
 

Sammanfattning 
Utvecklingspedagogiken lyfter fram pedagogens roll i barnens utveckling och lärande och att 
barnen själva måste vara delaktiga i och medvetna om sitt lärande. Pedagogen bör göra 
barnens lärande till objekt för kommunikationen mellan dem, det vill säga använda sig av 
metakognitiva dialoger. Metakognition handlar om barnens tänkande om sitt lärande, alltså 
lärande om sitt lärande. När barn lär sig något betyder inte det att barnet har förändrats utan 
snarare att deras sätt att se på omgivningen är annorlunda, barnen uppfattar det som sker på ett 
annorlunda sätt. Små saker som barnet ändrar i sitt synsätt kan vara avgörande för deras 
förståelse för något mycket större och mer komplex. 
 
Utvecklingspedagogiken tar även upp att barnens erfarenheter påverkar deras sätt att se på 
omvärlden. Som pedagog har man möjlighet att påverka vad barnen får för erfarenheter men 
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det går inte att förutsätta att alla barn lär sig samma saker bara för att de har upplevt samma 
sak. Pedagogen måste vara tydlig med vad hon vill att barnen ska utveckla ett lärande om och 
belysa detta för barnen. Vad pedagogen vill att barnen ska lära sig bör vara relaterat till 
strävansmålen i läroplanen för förskolan. Lärandets objekt och lärandets akt ska ses som lika 
viktiga i arbetet med barn. Dessa två bör relatera till varandra för att få en så bra pedagogisk 
verksamhet som möjligt.  
 
En viktig aspekt i förskolans verksamhet med barnen är att visa på barnens olika tankar om 
samma fenomen. På detta sätt blir barnen medvetna om olika sätt att tänka och att ingen 
tänker ”fel” utan bara har ett annat synsätt. Variationen i form av barnens tankar och 
erfarenheter ska ses som en tillgång och ett verktyg för att utveckla barns lärande, även 
variationen i form av olika upplevelser bör ses på samma sätt. Författarna skiljer på erfarenhet 
och erfarande. Erfarenhet, menar de, är de upplevelser som man har av något, medan 
erfarande är hur man uppfattar och förstår sina erfarenheter. Vilka erfarenheter barn får i 
förskolan och hur de upplever dem styr hur de senare upplever och erfar andra händelser. 
Därför är det även viktigt att barnen får många olika sorters upplevelser. Genom att barnet får 
en variation av upplevelser kan det väga in flera olika aspekter i sitt handlande och får då 
större chans att göra bra val i livet. 
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Metod 
I detta avsnitt kommer vi att belysa vilken metod vi har använt oss av, samt hur vi resonerade 
när vi valde metod. I den senare delen tar vi upp hur vi gick till väga när vi genomförde vår 
studie, hur vi analyserade vårt material och vilka forskningsetiska principer vi tog hänsyn till 
(Vetenskapsrådet 2002). 
 

Kvalitativ metod 
Løkken och Søbstad (1995, s. 28) skriver att ordet kvalitativ har ett latinskt ursprung och 
betyder art, beskaffenhet eller värde. Backman (1998, s. 31) nämner begreppen kvalitativ och 
kvantitativ undersökningsmetod. Han menar att kvalitativ undersökning betyder att man tar 
reda på det som ingen vet något om eller något som är otillfredsställande undersökt. Den 
kvalitativa undersökningen är inte lika mätbar som den kvantitativa eftersom den är mer 
ostrukturerad, varje undersökning får olika svar eftersom man inte utgår från fasta 
svarsalternativ.  
 
Målet för en kvalitativ undersökning är inte att komma fram till en förklaring av något utan 
mer en förståelse, man är alltså inriktad på undersökningspersonernas subjektiva upplevelse. 
Forskaren är inriktad på att fånga helheten och undersöka olika samband. Fenomen studeras i 
sin ”vanliga” miljö, vilket betyder att man som forskare inte har arrangerat olika 
testsituationer, detta för att påverka undersökningspersonerna så lite som möjligt (Løkken & 
Søbstad 1995, s. 29-30). En kvalitativ metod kan vara bra att använda sig av när man vill ta 
reda på attityder och åsikter, sådant som inte är mätbart (Backman 1998, s. 31).  
 

Kvalitativ intervju 
Intervjun som forskningsmetod är, enligt Kvale (1997, s. 13), ett samtal som har en struktur 
och ett syfte. Intervjun är inte ett samtal mellan likvärdiga parter, eftersom det är forskaren 
som kontrollerar situationen. Det är intervjuaren som presenterar forskningsfrågorna och som 
sedan följer upp det respondenten svarar på frågorna. Syftet med en kvalitativ intervju är att 
förstå hur världen ser ut ur den intervjuades eget perspektiv och dennes relation till den. Den 
handlar om de centrala teman som respondenten upplever och förhåller sig till (Kvale, 1997 s. 
32-34). Kvalitativa intervjuer handlar om att man ställer enkla och raka frågor, varpå man på 
dessa frågor får innehållsrika svar. En kvalitativ studie är rimlig då man är intresserad av att 
exempelvis försöka förstå människors sätt att samtala eller reagera, eller att urskilja olika 
handlingsmönster (Trost 2005, s. 14).  Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale 
halvstrukturerad, vilket betyder att den varken är ett öppet samtal eller ett strukturerat 
frågeformulär. Den innehåller en rad teman och förslag till relevanta frågor men det finns 
även möjlighet att förändra frågornas form och ordningsföljd om man så behöver för att följa 
upp svaren från respondenten (s. 117). Kvalitativ forskningsintervju genomförs enligt en 
intervjuguide som omfattar vissa teman och förslag till frågor. Vidare menar Kvale att den 
kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad, det vill säga att det är två personer som 
talar om samma ämne, som är av intresse för dem båda. Resultatet av intervjun kan sedan 
analyseras med hänsyn till exempelvis den livsvärld som beskrivs av respondenten. Den 
kvalitativa forskningsintervjun är till för att beskriva och förstå innebörden av vad den 
intervjuade säger. Kvale betonar också att det är viktigt att intervjuaren är observant på 
tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck för att kunna tolka vad som sägs och hur 
det sägs (Kvale 1997, s. 32-34).  
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Kvalitativ intervju handlar om att kunna förstå den intervjuades livsvärld (Kvale 1997, s. 
117). Forskningintervjun är ett samtal där två personer pratar om ett tema av gemensamt 
intresse. Den handlar om ett mänskligt samtal där kunskap utvecklas genom att man samtalar 
med varandra. Den som intervjuar ska kunna skapa en bra kontakt och bygga upp en trygg 
atmosfär där respondenten kan känna sig trygg för att kunna dela med sig av sina tankar och 
erfarenheter (Kvale 1997, s. 118). Som färdiga pedagoger måste vi kunna ta del av det som 
barn och andra pedagoger tänker och tycker för att kunna utforma en så bra förskola som 
möjligt, då är det bra att kunna intervjua (Løkken & Søbstad 1995, s. 94-95). Løkken och 
Søbstad tar upp det svåra med att intervjua. Eftersom intervjuer kan vara så olika varandra 
finns det ingen färdig mall för hur en intervju bör gå till. Det handlar om kommunikation 
mellan människor och det blir aldrig lika eftersom vi alla är olika. Lantz (2007) ger förslag på 
hur den professionellt genomförda intervjun kan se ut. Hon menar att intervjun måste uppfylla 
särskilda krav för att vara användbar. Det betyder att resultaten måste vara tillförlitliga, giltiga 
och möjliga att granska kritiskt.  
 
Trost (2005 s. 33-34) poängterar att en intervju handlar om att den intervjuade ska försöka 
sträva efter att få svar på frågan hur snarare än på frågan varför. Den som intervjuar ska 
försöka förstå sig på respondentens sätt att tänka. Trost menar vidare att det är viktigt att 
respondenten ska uppfatta intervjun som ett samtal, men att intervjuaren helst inte ska göra 
det. Med det menas att man i ett samtal utbyter åsikter medan intervjuaren i en 
intervjusituation är den som ställer frågorna för att få svar på respondentens åsikter. 
Intervjuaren ska, i begränsad utsträckning, dela med sig av sina egna åsikter under 
intervjusamtalet.  
 

Barnintervjuer 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 8) menar att barnintervjuer bör ha formen som 
ett samtal mellan vuxen och barn. Kontakten man har med barnen är minst lika viktig som 
vilka frågor man ställer. Om barnet inte litar på intervjuaren berättar det heller inte något för 
den personen (s. 25). Løkken och Søbstad (1995, s. 109) menar att barn inte alltid säger saker 
som vuxna anser vara logiska utan de följer sin egen logik. Schyl-Bjurman och Strömberg-
Lind (1976, i Løkken & Søbstad 1995, s. 111) påpekar att barn använder sig av humor i sina 
vardagliga samtal och att man som intervjuare kan få stöta på nonsensord, rim eller ordlekar.  
 
För att få en så bra intervju som möjligt är det en del man behöver tänka på, förutom att skapa 
en bra relation till barnen. Val av plats bör till exempel vara ett avskilt rum där det inte finns 
risk för att någon personal kommer in och stör under intervjun, som det kan hända om man 
sitter i ett personalrum. För att barnen lättare ska kunna hålla fokus bör man försöka ha 
ögonkontakt med barnet hela tiden, vilket man lättast gör om man sitter mitt emot varandra. 
Att man har tid för intervjun och inte stressar på är även viktigt för att det ska bli en bra 
intervju. Tidpunkten på dagen kan också ha betydelse för hur intervjun utvecklar sig. Om 
barnet är trött eller hungrigt så har det svårare att koncentrera sig under intervjun och då kan 
det bli svårt att få ordentliga svar (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 25-26).  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 25-26) menar att för att få en bra start bör man 
innan intervjun börjat ha berättat för barnet vad samtalet ska handla om och varför man vill 
genomföra det. Under intervjun bör man sedan hela tiden visa barnet att man är intresserad av 
vad det säger genom att nicka, le, humma och så vidare. Doverborg och Pramling Samuelsson 
skriver vidare att det är viktigt att ha en känsla för när det är dags att avsluta intervjun. Ett 
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barn orkar inte hur länge som helst. Man måste respektera när barnet inte orkar mer och 
istället kanske fråga om man kan fortsätta samtalet nästa dag. En sak som man aldrig får 
glömma är att man som vuxen har ett övertag över barnet. Därför är det extra viktigt att man 
utvecklar en förståelse för barnens upplevelser så att man märker när det är dags att till 
exempel ställa en ny fråga eller avsluta hela intervjun.  
 

Genomförande 
Det här avsnittet beskriver hur vi har genomfört vår studie. Det som tas upp är hur vi 
informerade pedagoger, föräldrar och barn, vårt urval samt hur vi genomförde våra intervjuer.  
 
Vi har använt oss av redskapet intervju för att samla in vårt empiriska underlag, eftersom vi 
ansåg detta redskap var det bästa för att få fram en större förståelse för hur pedagoger och 
barn uppfattar samlingarna i förskolan. Innan vi genomförde intervjuerna närvarade vi vid den 
samlingen som vi ville intervjua respondenterna om. Under samlingen antecknade vi endast 
stödord om vad samlingarna handlade om och händelser som vi tyckte var särskilt intressanta 
inför de kommande intervjuerna. Vi närvarande båda vid samlingstillfället eftersom vi anser 
att det blir mer tillförlitligt och att vi dessutom efteråt kunde jämföra vad vi hade sett med 
varandra. Detta gjorde att vi minskade risken för att våra egna tolkningar påverkade det vi 
såg.  
 

Urval 
Vi begränsade vår undersökning till två olika förskolor i Västra Götalands län, vi valde ut en 
avdelning på varje förskola för vår undersökning. Både avdelningarna och respondenterna har 
fått fingerade namn. På avdelningen Haren går det barn mellan 1-5 år och här arbetar två 
förskollärare, varav en endast 50 %, en barnskötare samt en vikar ie. På avdelningen Ekorren 
går det barn mellan 3-5 år. Här arbetar två förskollärare och en barnskötare. Vi valde 
medvetet att inte intervjua de yngre barnen mellan 1-3 år eftersom de kan ha svårt att uttrycka 
sig i ord.  
 
På Haren närvarade vi på två samlingar. Efter den första samlingen intervjuades två barn och 
en pedagog. Även efter den andra samlingen intervjuades två barn och en pedagog. Detta var 
samma pedagog som ledde den första samlingen, det blev alltså en intervju till med henne. 
 
De som deltog i vår undersökning genom intervju på Haren var: 
 
Namn Yrke / Barnens ålder 
Isabelle Förskollärare 
Oskar 5.6 
Elina 5.3 
Niklas 5.6 
Mattias 4.0 
 
 
På Ekorren närvarande vi vid två samlingar. Efter den första samlingen intervjuades två barn 
och en pedagog. När den andra samlingen var slut intervjuades återigen två barn och en 
pedagog, även här blev det samma pedagog som intervjuades två gånger.  
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De som deltog i vår undersökning genom intervju på Ekorren var: 
 
Namn Yrke / Barnens ålder 
Carina Förskollärare 
Anna 4.4 
Tyra 4.4 
Mikael 5.4 
Filip 4.5 
 

Beskrivning av samlingarna 
Eftersom vi ville att alla barnen skulle känna till oss innan vi närvarade på samlingen kom vi 
till förskolan tidigt på morgonen så att vi hann lära känna barnen och barnen lärde känna oss. 
Detta tyckte vi var väldigt positivt. Barnen tyckte inte alls att det var konstigt att vi satt med 
på deras samling.  
 

Haren 
På avdelningen Haren deltog vi i två samlingar. I den första deltog fem barn i en samling som 
leddes av en förskollärare. Eftersom det på den här avdelningen går barn mellan 1-5 år så 
delas barnen upp när de ska ha samling. På den samlingen som vi närvarade vid deltog endast 
barn som var fem år. Det som samlingen gick ut på var att barnen tillsammans skulle komma 
överens om vad de skulle bygga för pepparkakshus. Den lokala Ica-butiken har varje år en 
utställning med pepparkakshus där alla som vill får lämna ett bidrag. Under en samling 
tidigare hade barnen fått rita så som de ville att pepparkakshuset skulle se ut. Det gjorde att 
barnen hade fem olika sorters hus att välja mellan. Man röstade vilket hus som man skulle 
bygga och diskuterade sedan, med hjälp av de logiska blocken1, vilka delar man behövde och 
hur stora de skulle vara. 
 
Den andra samlingen var ett undantag från den vanliga dagliga verksamheten. Eftersom det 
började närma sig jul hade pedagogerna tillverkat en adventskalender där ett barn varje dag 
fick dra en figur med dagens datum. På baksidan av figuren stod det varje dag olika aktiviteter 
som skulle göras, just denna dag vi var där var det att alla skulle dansa danslekar tillsammans. 
På grund av att pedagogerna ville att alla barn skulle vara med på nedräkningen till jul fick 
alla barnen mellan 1-5 år närvara på dessa samlingar. Alla barnen som gick på avdelningen 
var närvarande vilket resulterade i att 18 barn deltog. På samlingen närvarade även två 
pedagoger och en lärarstudent. 
 

Ekorren 
På avdelningen Ekorren går det barn mellan 3-5 år. Här har de oftast en stor gemensam 
samling för alla barn. Det var vid två sådana samlingar som vi närvarade. Detta resulterade i 
att i den första samlingen deltog 21 barn och på den andra 18 barn. Tre pedagoger närvarade 
på båda samlingarna men det var endast en av dem som ledde samlingen. De aktiviteter som 
genomfördes i den första samlingen var att pedagogen berättade en ramsa på rim om tomten 

                                                
1 De logiska blocken är ett matematiskt material som består av block i fyra olika former – kvadrat, rektangel, 
cirkel och triangel. Blocken är antingen röda, blå eller gula och är även olika stora och olika tjocka. Man kan till 
exempel använda blocken till att låta barnen träna på att urskilja färg, form, storlek samt jämförelseord såsom 
större än, tjockare än, kortare än och så vidare.  
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röd och tomten grå, sedan sjöng de en sång om tomtar. Det sista som hände var att pedagogen 
berättade en saga om Tjosan Hejsan, som handlade om hur man är mot varandra. 
 
Den andra samlingen var en uppföljning av den första och inleddes på samma sätt med att 
pedagogen berättade en ramsa på rim, denna gång kunde barnen vara med lite och gissa vilket 
ord som rimmade i slutet på varje vers. Sången om tomtarna sjöngs även denna gång. Sedan 
fick barnen berätta vad de kom ihåg från sagan om Tjosan Hejsan som pedagogen hade läst. 
Efter det räknades alla barn och alla blev ekorrar (från sagan) och då lektes en egen version av 
”Gröten kokar över”. Andra aktiviteter som genomfördes under denna samling var leken 
”Fiskarna i nätet” och motorikövningar som hoppa studsmatta, göra kullerbyttor och hoppa 
hopprep. 
 

Etik 
Innan man börjar en undersökning är det viktigt att ta hänsyn till de etiska principer som 
gäller vid empiriska undersökningar. Detta särskilt då det innebär att man kommer mycket 
nära de individer som studeras och att man på olika sätt påverkar deras tillvaro och att det 
finns en risk för intrång och kränkning (Vetenskapsrådet 2002).  
 
De huvudkrav på forskning som formulerats i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002) har vi använt oss av i vårt arbete med undersökningen. Informationskravet behandlar 
forskarens skyldighet att informera de som deltar i undersökningen. De barn och pedagoger 
som deltog i vår undersökning fick i förväg reda på vad undersökningen skulle handla om och 
varför vi ville intervjua dem, även barnens vårdnadshavare fick denna information. Vi 
berättade att det var helt frivilligt att vara med i vår undersökning och att de när som helst 
kunde säga nej om de inte ville vara med längre.  
 
Samtyckeskravet är det andra kravet och behandlar deltagande personers rätt att själva 
bestämma om de vill medverka eller inte. Eftersom barnen vi ville intervjua var under 15 år 
var vi tvungna att få vårdnadshavarnas godkännande innan vi kunde genomföra våra 
intervjuer. Vi lämnade ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till barnens vårdnadshavare där vi 
berättade vad vi ville göra och vad materialet sedan skulle användas till. Även kortfattat hur vi 
förhöll oss till de etiska reglerna fanns med i detta brev. Vi bifogade ett svarsformulär där 
vårdnadshavarna fick kryssa i om de godkände att vi intervjuade deras barn eller inte. De barn 
som fick godkänt från vårdnadshavarna fick sedan själva frågan om de ville delta eller inte. Vi 
accepterade deras svar oavsett om det var ett ja eller ett nej. Pedagogerna informerades 
personligen och även de fick ta ställning till om de ville vara med eller inte. Om en av 
respondenterna skulle ha ångrat sin medverkan mitt under intervjun skulle vi ha accepterat 
detta också eftersom det står i samtyckeskravet att de har rätt att avbryta sin medverkan när de 
vill. Lyckligtvis för oss var det ingen av respondenterna som ångrade sig. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om hur informationen man får in kommer att hanteras och 
förvaras för att skydda deltagaren/deltagarna. Direkt när våra intervjuer var färdiga 
transkriberade vi dem till skrift och fingerade namnen. Detta för att ingen obehörig skulle få 
tillgång till våra renskrivna intervjuer och kunna få reda på respondenternas namn. Efter att 
materialet var renskrivet förstördes ljudinspelningarna. Det sista kravet, som är 
nyttjandekravet, begränsar användningen av empiriskt material till att endast omfatta 
vetenskapligt arbete. Vi kommer inte att använda detta material till annat än till denna 
uppsats. 
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Förberedelser inför intervjuerna 
Eftersom vi har en kvalitativ ansats formulerade vi öppna intervjufrågor, alltså utan fasta 
svarsalternativ. Eftersom vi ansåg att vi inte var vana att intervjua vare sig barn eller 
pedagoger kände vi att vi behövde formulera många frågor i förväg. På detta sätt kände vi att 
vi kunde vara säkra på att få svar på det vi ville. Enligt Kvale (1997, s. 117) är den kvalitativa 
forskningsintervjun halvstrukturerad, vilket betyder att den varken är ett öppet samtal eller ett 
strukturerat frågeformulär. Den innehåller en rad teman och förslag till relevanta frågor men 
det finns även möjlighet att förändra frågornas form och ordningsföljd om man så behöver för 
att följa upp svaren från respondenten. Under intervjuns gång följde vi inte våra i förväg 
formulerade frågor till punkt och pricka utan vi ställde följdfrågor och utgick från det som 
respondenterna svarade. Vi ansåg dock att våra frågor var bra att ha som stöd under 
intervjuernas gång.  
 
För att få intervjua barnen behövde vi föräldrarnas godkännande. Detta fick vi genom att vi 
lämnade ut ett missivbrev. Responsen från föräldrarna var varierande men de allra flesta 
barnen ansåg att det gick bra att intervjuas. Vi valde att spela in intervjuerna på band så att vi 
sedan lättare skulle kunna gå igenom och analysera materialet. Alla respondenter fick själva ta 
ställning till om de ville bli inspelade på band, och det var ingen som nekade. Intervjuerna 
skedde efter observerad samling och barnen var de som blev intervjuade först eftersom vi 
ansåg att de behövde ha samlingen färskt i minnet.  
 
Vi valde att intervjua barnen ett och ett på grund av att vi vill ta reda på barnets egna 
uppfattningar om samling. Doveborg och Pramling Samuelsson (2000 s. 30) anser att det 
oftast inte är några problem att intervjua barnen ett och ett, barnen tycker det är roligt att bli 
utvalda och få gå iväg med en vuxen själv och få all dess uppmärksamhet. Även pedagogerna 
intervjuades individuellt. 
 
Förskolorna delades upp mellan oss så att en av oss genomförde intervjuerna på avdelningen 
Haren och den andra på avdelningen Ekorren. Detta för att vi skulle genomföra ungefär lika 
många intervjuer var. Vi ville även intervjua en och en för att vi kände att vi kunde hamna i 
en ännu större maktposition om vi är två intervjuare men endast en respondent, som då kan 
känna att han/hon har hamnat i ett underläge. Enligt Løkken och Søbstad (1995, s. 110) är det 
viktigt att respondenten känner sig trygg under en intervju, annars kan det vara svårt att få 
dem att berätta om sina tankar. Vår avsikt var att respondenterna skulle känna sig bekväma 
med att svara på våra frågor och detta anser vi att vi bäst uppfyllde om vi intervjuade en och 
en. Nackdelen kan vara att vi miste chansen att en av oss kan sitta med och enbart observera 
respondentens och intervjuarens kroppsspråk.  
 

Genomförandet av barnintervjuerna 
Enligt Doveborg och Pramling Samuelsson (2000 s. 32) är det viktigt att ge barnen tid när de 
ska svara på en fråga. De säger att barn ofta har något att berätta om det man frågar, men att 
man då måste låta dem tänka färdigt innan de svarar och inte stressa dem för då kan det bli att 
de inte vill svara alls. Vi försökte under alla intervjutillfällen att låta barnen tänka innan de 
svarade vilket ibland gjorde att det blev långa tystnader. Barnen kom dock på svar efter att ha 
tänkt en stund och vi upplevde detta som mycket positivt. Eftersom vi skulle spela in barnen 
på band gjorde vi först ett litet test med dem. De fick berätta något om sig själva och sedan 
lyssnade vi på hur det lät. Barnen ansåg att detta var väldigt spännande och gick med på att bli 
inspelade på band under intervjuerna.  
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På avdelningen Haren intervjuades barnen Oskar, Elina, Mattias och Niklas. Två av 
intervjuerna genomfördes sittandes på en madrass i ett av barnens lekrum och de två andra i 
ett annat lekrum sittandes på en liten bänk, på båda ställena kunde de vara själva utan att bli 
störda. Vid två av intervjuerna fanns material med från samlingen. Intervjuerna varade i cirka 
5 minuter och spelades in på en diktafon.  
 
På avdelningen Ekorren intervjuades barnen Anna, Tyra, Mikael och Filip. Här genomfördes 
en intervju i personalrummet och de resterande tre i ett stort rum som för tillfället inte 
användes till annat än förvaringsutrymme. Vid två av intervjuerna fanns material med från 
samlingen. Intervjuerna varade i 5-6 minuter och spelades in på en mobiltelefon.  
 

Genomförandet av pedagogintervjuerna 
Vi valde att intervjua den pedagog som genomförde samlingen. På tre av samlingarna som 
observerades deltog flera pedagoger men intervjuerna genomfördes endast med den ledande 
pedagogen eftersom det var hon som hade planerat samlingarna. Alla intervjuerna spelades in 
på en diktafon eller mobiltelefon. 
 
På avdelningen Haren genomfördes två intervjuer med pedagogen Isabelle. En av intervjuerna 
genomfördes sittandes vid det bord där samlingen hade ägt rum och den andra i 
personalrummet. Båda intervjuerna spelades in på en diktafon och varade i ungefär 15 
minuter. 
 
På avdelningen Ekorren genomfördes också två intervjuer av samma pedagog. Den första 
intervjun genomfördes i ett stort rum som för tillfället inte användes till annat än 
förvaringsutrymme och den andra genomfördes sittandes vid ett bord i en stor lekhall. 
Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och varade mellan 10-20 minuter. 
 

Analys 
Vi började vårt analysarbete med att transkribera intervjuerna från tal till skrift och både 
namnen på respondenterna och eventuella namn som nämndes under intervjun byttes ut mot 
fingerade namn, detta för att minska risken att utomstående får reda på var intervjuerna är 
genomförda. Vi gick sedan igenom vad alla hade svarat för att se om det fanns likheter och 
vad det fanns för skillnader. Människor tänker olika beroende på vad de har varit med om och 
tolkar saker på olika sätt (Kihlström 2007 s. 48). Vi analyserade vårt material flera gånger för 
att om möjligt hitta nya ingångar och sätt att se på vårt material, detta för att även komma 
fram till den tolkning vi ansåg var mest trovärdig. Vår analys av materialet gav tre 
övergripande teman. Dessa tre var: uppfattningar om samlingen, lärande i samlingen och om 
vem som bestämmer i samlingen. Bland annat jämfördes pedagogernas intentioner med 
samlingen med vad barnen hade uppfattat att de hade lärt sig under samlingen. Vi anser att 
dessa områden stämmer överens med vårt syfte med uppsatsen. Inom dessa tre övergripande 
teman gav vår analys olika innehållsteman som belyser de aspekter som respondenterna gav 
uttryck för, vi har stärkt varje tema med en eller flera citat från våra intervjuer.  
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Validitet och reliabilitet 
Enligt Kvale (1997 s. 215) är begreppet validitet viktigt att ta hänsyn till inom kvalitativ 
forskning. Kihlström (2007 s. 164) menar att validitet handlar om studiens giltighet, att man 
studerar det man avser att undersöka. Vi har därför hela tiden varit noggranna med att vi 
genom våra intervjufrågor skulle få svar på våra frågeställningar. Reliabilitet handlar om 
trovärdighet eller tillförlitlighet, att man kan tro på det. Det vanligaste sättet att undersöka 
resultatets reliabilitet är att låta någon annan person undersöka om han/hon får samma 
resultat. Begreppen validitet och reliabilitet handlar om att man som forskare inte ska låta sina 
egna värderingar påverka hur man tolkar respondenternas svar. Undersökningens struktur, hur 
den är dokumenterad och det sätt som den kan tolkas och presenteras på är viktiga för att 
läsaren själv ska kunna bedöma textens tillförlitlighet och trovärdighet. Det måste klart och 
tydligt framgå i texten hur vi som genomför undersökningen producerat vår text så att läsaren 
kan avgöra om det verkar rimligt eller om andra tolkningar också kan göras. Vi valde att 
närvara båda två vid de samlingar som genomfördes innan intervjuerna med respondenterna, 
detta för att vi ansåg att det blir mer tillförlitligt när vi efteråt kunde jämföra vad vi hade sett 
med varandra. Genom detta anser vi att vi minskade risken för att våra egna tolkningar 
påverkade det vi såg. När vi genomförde våra intervjuer försökte vi att inte ställa några 
ledande frågor, då resultaten inte blir tillförlitliga. Vi försökte vara så värderingsfria som 
möjligt och inte lägga in våra egna tolkningar och värderingar i det vi hörde. Att vi valde bort 
att båda närvara två vid intervjuerna gjorde att vi miste chansen att observera respondentens 
kroppsspråk, detta skulle ha kunnat öka tillförlitligheten (Kihlström 2007, s. 47). Vi spelade in 
våra intervjuer vilket ökar reliabiliteten ytterligare. Kvale poängterar vidare att begreppet 
validitet är knutet till både forskaren som person och till möjligheten att ständigt kontrollera, 
ifrågasätta och teoretisera den kunskap som produceras inom studien. Dovemark (2007, s. 
150) menar att det under hela undersökningsprocessen är viktigt att kritiskt bedöma empiriska 
data och de analyser som utvecklats. Man får reflektera över om det finns alternativa 
tolkningar som skulle kunna framstå som mer trovärdiga och om hur vi förhåller oss till våra 
ställningstaganden utifrån de grundantaganden vi har om världen. Vi måste alltså påminna oss 
om hur dessa grundantaganden påverkat vår analys och teoretiskt reflektera över vårt material.  
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Resultat 
I det här avsnittet ska vi redogöra vad vi har kommit fram till i våra intervjuer. Vi kommer att 
dela in vårt resultat i delar utifrån de olika teman vi såg när vi analyserade vårt material. Vi 
har delat upp dessa i 6 områden med olika innehållsteman under.  
 

1. Barnens beskrivningar av begreppet samling 
I det här avsnittet redogör vi för barnens beskrivningar av samling vad en samling är. Samling 
för barnen verkar betyda att man gör olika aktiviteter tillsammans som till exempel sjunger 
sånger eller leker lekar. Andra gånger kopplar barnen ihop samlingen med att sitta still och 
lyssna. De berättar om konkreta saker som man gör på samlingen och de tar oftast upp det 
som de precis har varit med om innan intervjun. Det verkar som om barnen behöver någon 
konkret upplevelse att relatera till när de ska berätta vad en samling är. 
 

1 a. Sjunga tillsammans 
För barnen betyder samling bland annat att man sitter tillsammans och sjunger. Barnen har 
ofta nämnt detta först när de ska berätta vad en samling är. Det kan betyda att de anser att det 
är en viktig del av samlingen och att det är roligt att sjunga. 
 

”Man sitter och sjunger och bygger pepparkakshus o så.”  – Oskar (5.6) 
 
”Sjunger, pratar eller så, eller gör någon ramsa.” – Anna (4.4) 

 
Oskar berättade att man bygger pepparkakshus på en samling och det kan bero på att de precis 
hade gjort det på samlingen innan intervjun genomfördes. De hade dock inte sjungit något 
men han nämner ändå det som en samlingsaktivitet. Det verkar som om de använder sig av 
sånger i samlingen, då hans uppfattning är att man sjunger i samlingen. Även Anna anser att 
man sjunger på samlingen, det är det första hon nämner.  
 

1 b. Leka lekar 
Samling verkar även betyda att man leker lekar enligt barnen. De lekar som nämndes var 
sådana som de hade lekt på samlingen innan intervjuerna. Lekar verkar fånga barnens intresse 
och är något som de kommer ihåg att samlingen brukar innehålla.  

 
”Man gör en massa grejer, man håller på och sjunger och sånt… Gröten kokar 
över och sånt.” – Filip (4.5) 
 

”Gröten kokar över” är en lek som Filip har varit med och lekt flera gånger på samlingarna. 
Den lektes även på den samling som genomfördes precis innan intervjun med honom, det kan 
vara en anledning till att han nämner den. Även Filip säger att man sjunger i samlingen och gör 
en massa grejer, vi tolkar det som att Filip är medveten om att samlingen innehåller en rad 
olika aktiviteter. 
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1 c. Vikten av att sitta still 
Barnen betonade vikten av att sitta still under en samling. Vid samlingarna förväntas barnen 
sitta still på sina platser och lyssna på pedagogen. De får endast förflytta sig om pedagogen 
tillåter det.  
 

”Man kan börja med att alla barnen sätter sig på sina platser. Man kan leka lite 
och lyssna på vad fröken säger vad man ska göra.” – Tyra (4.4) 
 
”Man sätter sig… att man sitter… helt stilla och sen ska man göra saker.” – 
Anna (4.4) 

 
I Tyras och Annas samling betonade pedagogen vikten av att sitta still i början på samlingen. 
Alla barnen ska sitta stilla och vara tysta innan samlingen kan börja. Detta kan vara 
anledningen till att de betonade vikten av att vara tyst och stilla. Anna berättar att man måste 
sitta helt stilla innan man kan börja göra olika aktiviteter i samlingen. 
 

1 d. Att utgå från något konkret 
Elina var det enda barnet som hade svårt att berätta vad en samling var. Hon kunde däremot 
berätta vad de hade gjort på samlingen innan intervjun. Detta visar att hon behöver något 
konkret att utgå från. 
 

”Jag vet inte riktigt. Jag minns vi gjorde på samlingen idag, jag minns att vi 
gjorde, vi gjorde, vi ritade av en form av en stor vägg och en liten vägg.” – 
Elina (5.3) 

 
Elina uttrycker att hon inte vet vad en samling är men att hon minns vad de gjorde på 
samlingen som skett innan intervjun och hon har inga problem med att beskriva det. Det kan 
hända att uppmaningen om att berätta vad en samling är blev för abstrakt för Elina och hon 
därför inte visste vad hon skulle svara. Hon verkade ändå ha en uppfattning om vad en samling 
är eftersom hon utan problem kunde redogöra för vad de hade gjort på den tidigare under 
dagen. 
 

Sammanfattning av barnens beskrivningar av begreppet samling 
När barnen ska berätta om vad en samling är tar de ofta upp konkreta aktiviteter som de gjort 
på samlingen precis innan intervjun, som sjunga sånger och leka lekar. De tar dock även upp 
att det är viktigt att sitta still och lyssna. Ett barn hade svårt att formulera vad en samling är 
men hon kunde berätta vad de hade gjort på samlingen tidigare under dagen.  
 

2. Barnens uppfattningar om innehållet i samlingen 
Vi har kommit fram till att barnen anser att samlingen är en rolig stund på dagen. Det som 
barnen nämner inkluderar ofta rörelse av något slag, som till exempel att dansa, springa och 
leka. Det kan vara för att dessa aktiviteter är väldigt konkreta där barnen får använda hela sin 
kropp. Barnen nämner även att det är roligt när alla är tillsammans och gör aktiviteter ihop, 
både barn och pedagoger. Ett barns uppfattning skiljde sig dock från de andra och det var 
Niklas som menade att det bästa med samlingen var att sitta ner. 
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2 a. Rörelse 
Många aktiviteter som barnen nämner innehåller någon form av rörelse. Det kan betyda att de 
anser att det är roligt att röra på sig. Rörelsen ingår även i barnens lekar och de verkar anse att 
det är lustfyllt att leka. 
 

”Att Humpe-Dumpetrollen kom, typ vi lekte Gröten kokar över fast med Humpe-
Dumpetrollen. Det var roligt att springa.” – Filip (4.5) 
 
”Att vi dansade.” – Mattias (4.0) 

 
Intervjuaren: Vad tyckte du om samlingen idag? 
Tyra: Bra. 
I: Vad var bra? 
T: Att leka. 
I: Var det roligt tyckte du? 
T: Ja 
I: Varför tyckte du att det var roligt? 
T: För man har så mycket fantasi i sin kropp. – Tyra (4.4) 
 

Aktiviteter som innehåller rörelse verkar fånga barnens intresse mest. Tyras kommentar om 
att man har så mycket fantasi i sin kropp, tolkar vi som att hon har ett behov att uttrycka 
glädjen med hela sin kropp. Även Filip uttrycker samma behov när han berättar att det var 
roligt att springa.  
 

2 b. Vara tillsammans 
Mikael (5.4) uttryckte att han anser att det är roligt när alla barnen och pedagogerna samlas 
och gör saker tillsammans. Detta uttryckte han på två ställen under intervjun. 
 

 ”Det är kul när alla samlas och fröknarna är med.” 
 
”Jag tyckte det var bra att fröknarna var med och skulle se vad vi gjorde.” 

 
Mikael uttryckte två gånger att han ansåg att det var roligt när pedagogerna var med barnen 
och att de gjorde saker tillsammans. Hans kommentar om att han ansåg att det var roligt då 
pedagogerna var med, anser vi visar att han upplever det som något positiv att pedagogerna 
ser barnen. Mikael verkar sakna pedagogernas uppmärksamhet i den fria leken, eftersom han 
uttrycker en positiv känsla under samlingen då pedagogerna är närvarande.  
 

2 c. Sitta still 
Niklas (5.6) åsikt om vad han ansåg var bra med samlingen urskiljer sig en del från vad de 
andra barnen har svarat. Han ansåg att det bästa på samlingen var att sitta still.  
 

Intervjuaren: Vad tyckte du om samlingen idag? 
Niklas: Bra. 
I: Vad var det som var bra? 
N: Att sitta ner.  – Niklas (5.6) 

 



 30

Vi tolkar att Niklas upplever att samlingen var bra och att han tyckte om att man satt ner. Han 
nämner inga andra aktiviteter som bra utan endast att det var bra att sitta ner. Detta skiljer sig 
en del mot vad de andra barnen har svarat.   
 

Sammanfattning av barnens uppfattningar om innehållet i samlingen 
Det som barnen nämner som de bra sakerna med samlingen inkluderar oftast någon form av 
rörelse. Dessa aktiviteter är väldigt konkreta och barnen får använda sig av hela sin kropp. 
Barnen nämner även att det är roligt att få vara tillsammans och att pedagogerna är med och 
gör aktiviteter med barnen. Ett barn skiljer sig dock åt i sin uppfattning om vad som är bäst 
med samlingen, Niklas menar att det bästa är att sitta still.  
 

3. Pedagogernas uppfattningar om samlingen 
Pedagogerna hade både positiva och negativa uppfattningar om samlingarna. Hur de 
uppfattade dem verkar bero på hur bra de anser att samlingarna gick. De anser även att det är 
viktigt att planera inför en samling. Man utgår dels från barnens tankar samtidigt som man 
försöker ta in vardagen, det som sker runt barnen. 
 

3 a. Lugn samling 
Carina berättade att hon uppfattade sin samling som förvånansvärt lugn och att barnen satt 
och lyssnade på vad hon sa.  
 

”Förvånansvärt lugnt. Jag hade 21 barn, tror jag. De satt och lyssnade verkligen.” 
– Carina  

 
En lugn samling verkar uppfattas som något positivt av pedagogen Carina. Hon menar att 
barnen verkligen satt och lyssnade på vad hon sa. Carina verkar lite förvånad över att det var 
så lugnt trots att det var många barn som närvarade i samlingen. Det kan hända att det brukar 
vara mer rörigt under samlingarna när det är många barn närvarande men att det denna gång 
var ovanligt lugnt.  
 

3 b. Livfull samling som något positivt 
En livfull samling kan också uppfattas som positiv av pedagogerna. Det verkar ofta bli rörigt 
om man har rörelselekar av olika slag.  

 
”Den var rätt okej, tyckte jag. Det var lite rörigare idag. Men det blir det när man 
har lite lekar.” – Carina  

 
Carina beskriver en samling som rörig då den innehöll många olika rörelselekar. Hon verkar 
ha varit beredd på det och verkar trots det nöjd med sin samling. Vi tolkar det som att hon 
anser att det är tillåtet att vara lite rörigt under samlingen om man har rörelselekar. En fråga vi 
ställer oss själva är om Carina anser att det är tillåtet att det blir lite rörigt under en samling 
som inte innehåller rörelse. 
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3 c. För många barn i samlingen 
För många barn i samlingen kan resultera i att pedagogerna får svårare att genomföra sina 
syften. Det kan till exempel vara för trångt så att inte alla barnen får plats att röra sig eller att 
några barn får svårt att uttrycka sig om många andra barn är närvarande. 
 

”Ska man få en sån där ultimata samlingar så är det för många när vi är sex, för 
man kan inte prata, man kan inte ha en dialog med alla. En del pratar nästan inte 
alls samtidigt som det tar längre tid, andra bara bubblar det ur. Så egentligen att 
man skulle vara mindre.” – Isabelle   

 
Isabelle uttrycker tydligt att hon anser att det skulle vara bättre om det var mindre barn i 
samlingen, detta för att hon då lättare skulle kunna ha en dialog med alla. Hon menar också att 
barnen agerar olika. Vissa barn vågar uttrycka sig och säga vad de anser medan andra barn har 
svårare för det. För att alla ska kunna komma till tals menar Isabelle att en mindre grupp 
skulle vara att prioritera.  
 

”Jag tycker inte att det är bra att ha en storsamling. Det var för trångt att dansa i 
det lilla rummet.” – Isabelle  

 
Isabelle verkar inte alls ha uppfattat det som en positiv och bra samling. Hon antyder att ytan 
begränsade dem i deras dans, det blev för trångt för barnen att röra sig. Om de hade genomfört 
samlingen i ett större rum hade det möjligtvis resulterat till att Isabelle fick en mer positiv 
uppfattning av samlingen.  
 

Förändring till ett mer positivt förhållningssätt 
Isabelle fortsätter med att berätta vad de nu har bestämt att de ska göra istället för att förbättra 
samlingen. 
 

”Nu pratade vi då, så vi bestämde även, så ska vi… början får vi ha tillsammans 
eftersom det är endast en sån adventskalender som vi hade gjort och eh, så ska vi 
dela dom sen och göra aktiviteterna på två håll då.” – Isabelle  
 

Mellan samlingen och intervjun verkar pedagogerna ha diskuterat samlingen med varandra 
och kommit fram till vissa ändringar som de ska genomföra för att förbättra samlingen. De 
ska börja samlingen med att alla barn är tillsammans men sedan delar de upp dem för att få 
bättre plats till sina aktiviteter. Pedagogerna verkar ha reflekterat över sina uppfattningar och 
bestämt ett nytt sätt att genomföra samlingen på.  
 

3 d. Innehållet påverkas av yttre omständigheter 
Vad samlingen innehåller verkar bero på vad som passar in i den övriga verksamheten samt 
vilket syfte pedagogen har med sin samling. Det pedagogerna nämnde som kan påverka 
samlingens innehåll förutom syftet är vilken årstid det är. Till exempel om det börjar närma 
sig jul så sjunger man julsånger och har sagor och ramsor om tomtar. Om man har upplevt 
något speciellt tillsammans, till exempel ett teaterbesök kan även detta påverka innehållet i 
samlingen.  
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”Om det är något speciellt på gång… som nu börjar vi närma oss Lucia, då har vi 
plockat in lite Luciasånger allra redan. Det andra är då fritt men då utgår jag från 
den där ramen, svenska, matte, rörelse, fritt och skogen/natur.”. – Carina 
 

Carina menar att yttre omständigheter påverkar samlingens innehåll, som till exempel att 
eftersom det snart är lucia sjunger de luciasånger. Det övriga innehållet verkar det som om 
Carina anser att hon kan planera lite mer fritt. Det känns som om hon anser att de måste 
sjunga luciasånger eftersom det snart är lucia, som att det är ett tvång, men att till den övriga 
tiden kan hon fritt planera in det hon vill. 
 

3 e. Skapar gruppkänsla 
Vårt resultat visar att pedagogerna använder samlingen till att skapa gruppkänsla hos barnen. 
Det menar att det är viktigt att man gör någonting tillsammans.  
 

”Sedan tycker jag…det här… att se varandra, alla sitter i samlingen som är här, alla 
ser varandra, man bekräftar varandra,  man är delaktig…vi gör någonting 
gemensamt. Eftersom vi har många barn är det inte ofta man kan göra saker i 
storgrupp.” – Carina  

 
Carina berättade att hon anser det är viktigt att man gör någonting tillsammans alla, både barn 
och pedagoger. Hon verkar också ge uttryck för att hon anser att det är tråkigt att inte kunna 
göra aktiviteter hela barngruppen tillsammans. Vi uppfattar det som att hon anser att 
samlingen är ett bra tillfälle för alla barnen att kunna se och bekräfta varandra samt att de kan 
känna sig delaktig i gruppens aktiviteter.  
 

Sammanfattning av pedagogernas uppfattningar om samling 
Pedagogerna verkar uppfatta samlingarna både positivt och negativt och det beroende på hur 
de anser att samlingarna gick. Både en lugn samling och en livfull samling kan upplevas som 
något positivt. En faktor som kan göra att samlingen upplevs som negativ är om det är för 
många barn i samlingen så att pedagogen upplever att hon inte kan genomföra sina intentioner 
med samlingen fullt ut. Samlingens innehåll påverkas av olika faktorer som pedagogernas 
intentioner samt yttre omständigheter som högtider och liknande. Pedagogerna verkar även 
anse att samlingen är ett bra tillfälle att göra aktiviteter alla tillsammans, detta för att stärka 
gruppkänslan. 
 

4. Olika lärandeaspekter under samling 
Barnen tog upp att de lärde sig saker på samlingen och vad de lärde sig beror på vilka 
aktiviteter som utfördes. Om barnen hade sjungit sånger på samlingen kom det oftast upp som 
exempel på vad de hade lärt sig, även mer abstrakta saker som att vara en bra kompis 
nämndes. Hur väl barnen har lärt sig det som pedagogen har tänkt kan bero på hur konkret 
syfte pedagogen har med samlingen. Vi kommer att redogöra för det som pedagogen ville att 
barnen skulle lära sig samt vad barnen själva ansåg att de lärde sig. Vi kommer även att ta upp 
vad pedagogerna ansåg att de lärde sig under samlingen. 
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4 a. Matematik 
Pedagogerna i vår studie har bland annat haft matematik som ett syfte till sina samlingar. Det 
har handlat om antal, former samt reflektion över problemlösning. 
 

”Det rena syftet var att vi skulle baka det här pepparkakshuset och vi måste ha 
mallar till det. Bakomliggande tanken, vad man då kan få in i den här samlingen, det 
handlar om matematik, antal, former, vad man behöver, lite det här reflekterande, 
man måste få tänka efter: ’Vad behöver jag nu’.” – Isabelle  
 

Pedagogens syfte var att bestämma formen av och tillverka mallar till ett pepparkakshus, och 
det hon ansåg att hon kunde få in i detta syfte var att träna matematik.  Vi uppfattar det som 
att hon genom att använda konkret material, som mallar, försökte göra matematiken och 
problemlösningen synlig för barnen. Hon menar att hon ville få barnen att tänka efter och 
reflektera över hur de skulle göra för att tillverka mallarna. Det hon ville var att utveckla 
barnens logiska tänkande. 
 

Barnens lärande om matematik 
Det som barnen ansåg att de hade lärt sig var hur pepparkakshuset skulle se ut, vilken form 
samt vilken storlek det skulle ha. De uttryckte sig även över att de nu visste hur man gjorde ett 
pepparkakshus.  
 

”Om pepparkakshus, hur man gjorde dom.” – Oskar (5.6) 
 
Oskar hade under denna samling lärt sig lite om pepparkakshus och hur man tillverkade dem. 
Vi kan anta att han inte visste hur man tillverkade ett pepparkakshus tidigare eftersom han 
säger att han lärt sig hur man gjorde dem.  
 
Vid tillverkningen använde de sig av klossar som de ritade av till mallar för pepparkakshuset.  
 

Oskar: Eh, vi (ohörbart) vi ställde klossar. 
Intervjuaren: Vad gjorde ni med klossarna? 
O: Vi skulle göra, vi skulle bygga ett pepparkakshus med dom 
I: Jaha och hur gjorde ni det då? 
O: Ehm, ehm, vi kollade formerna och allt. – Oskar (5.6) 

 
Vi tolkar det som om Oskar har förstått att de använde sig av de logiska blocken (klossarna) 
för att se hur formerna på pepparkakshuset skulle se ut. Han verkar dock inte ha förstått att de 
enbart ska användas till mallarna och inte till själva pepparkakshuset.  
 

”Vi lärde oss hur stort det skulle vara.” – Elina (5.3) 
 
Elina verkar ha lärt sig hur stort deras pepparkakshus skulle vara. Hon verkar dock inte 
fokusera på sitt eget lärande utan berättar vad alla barn hade lärt sig. Detta tolkar vi som att 
Elina har svårt att skilja ut sitt eget lärande från gruppens. En annan tolkning kan vara att hon 
menar att alla barn har lärt sig det som hon har gjort. 

 
Elina: Vi formade hur huset skulle se ut 
Intervjuaren: Hur gjorde ni det? 
E: Vi ritade av och sen byggde ihop dom med slags delar, plastdelar – Elina (5.3) 
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Vi tolkar det som att Elina har förstått vad de hade gjort under samlingen, men att hon har 
svårt att sätta ord på det. Detta för att hon blandar ihop ordningsföljden, där de först byggde 
ihop huset med hjälp av de logiska blocken (plastdelar) och sedan ritade de av dem. Dock 
anser vi att det inte behöver bero på att hon inte har förstått utan att hon endast har svårt att 
uttrycka vad hon menar. 
 

4 b. Intresse för språket 
Pedagogerna har även haft som syfte att väcka intresse för språket till samlingen. De har 
använt sig av flera redskap för att uppnå detta, bland annat sagor, rim och ramsor samt olika 
lekar och sånger. 
 

”Det var faktiskt att väcka lite intresse för språket, både med sagor och berättande, 
det ska vara roligt med svenska, det ska roligt med rim och ramsor, kul och lyssna på 
sagor”. – Carina  

 
Pedagogen vill väcka intresse för språket, detta anser hon att hon uppnår genom sagor, 
berättande och rim och ramsor. Hennes tanke är att barnen ska uppleva att det är roligt att 
använda sig av språket som redskap.  

 

 Barnens lärande om språk 
Barnen berättade att de hade lärt sig att sjunga en ny sång. Barnen verkar ha svårt att berätta 
vad de har lärt sig.   
 

”Eh… eh… sången.” – Anna (4.4) 
 
Anna tänkte väldigt länge innan hon till slut kom fram till att hon hade lärt sig sången. Det 
kan möjligtvis vara så att själva intervjusituationen gjorde att hon kände att hon måste berätta 
vad hon har lärt sig. En annan tolkning kan vara att hon endast behövde betänketid innan hon 
kom fram till vad hon hade lärt sig. 
 

4 c. Empatisk förmåga 
Pedagogerna ville att barnen skulle få reflektera över hur man är mot varandra. Detta menar 
Carina att man kan göra genom att berätta en saga för barnen som handlar om hur det känns 
när man behöver hjälp och ingen ställer upp. 
 

”Idag ville jag faktiskt att de skulle tänka hur det känns när man behöver hjälp och 
ingen kommer, lite underförstått med ekorrarna där. Man kan hjälpas åt och om man 
är många som hjälps åt, då får man veta hur man kan känna sig om man inte får den 
hjälpen. Det var min tanke”. – Carina  

 
Hon verkar försöka få barnen att förstå hur man är mot andra. Detta gör hon på ett tydligt sätt 
genom att berätta en saga som belyser ämnet. Det hon vill att barnen ska lära sig är att kunna 
sätta sig in i någon annans situation samt hur man kan känna sig om man inte får någon hjälp. 
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Barnens lärande om empati 
Det som barnen ansåg att de hade lärt sig handlar om hur man är en bra kompis. Mikael menar 
att de äldre barnen ska vara förebilder för de yngre och visa dem hur man ska vara mot 
varandra.  
 

”Att jag skulle vara en bra kompis.” – Mikael (5.4) 
 
”De ska lära oss och så lär vi dom nya barnen som kommer.” – Mikael (5.4) 

 
Mikael verkar ha förstått syftet med sagan, som gick ut på att man bör hjälpa varandra och 
vara en bra kompis i svåra situationer. Detta var något som pedagogen hoppades att barnen 
skulle lära sig. Mikael verkar ha tagit till sig mycket av det här tankesättet. Han nämner flera 
gånger under intervjun att det är viktigt att vara en bra kompis och han anser att hans uppgift, 
som ett av de äldsta barnen, är att lära de yngre om hur man är mot varandra. Den som ska 
lära Mikael det är pedagogen, anser han. 
 

4 d. Ha roligt tillsammans 
Pedagogerna har även samling utan något syfte att barnen ska lära sig något. Isabelle börjar 
med att säga att hennes syfte var att de skulle räkna in julen. Hon menar att hon inte hade 
något direkt syfte där barnen skulle lära sig något utan det skulle endast vara en lustfylld 
stund där barnen och pedagogerna gjorde något roligt tillsammans. 
 

Isabelle: Syftet var enbart öppna adventskalendern till jul och räkna in julen. 
Intervjuaren: Kan du berätta vad du ville att barnen skulle lära sig? 
Is: … Ja där hade vi ju inget sånt syfte direkt att de skulle lära sig. Det var ju mer att 
det skulle vara roligt, lustfyllt och dansa, att man gör såna aktiviteter. Så det var inte 
utifrån något lärandeperspektiv vi hade denna samlingen. – Isabelle 
 

Vi uppfattar Isabelles syfte att de skulle räkna in julen som att hon vill föra vidare en tradition 
och kulturarv till barnen. Hon ville samtidigt att det skulle vara roligt och lustfyllt att göra 
aktiviteter tillsammans. 
 

Barnens lärande när pedagogens syfte är att ha roligt 
Barnen som intervjuades efter adventssamlingen hade svårt att uttrycka vad de ansåg att de 
hade lärt sig. 
 

Intervjuaren: Lärde du dig något under samlingen idag? 
Mattias: Näe. – Mattias (4.0) 
 
”Att sitta still” – Niklas (5.6) 

 
Niklas berättade att han hade lärt sig att sitta still på samlingen och Mattias kunde inte komma 
på något alls som han lärt sig. Vi tolkar det som att eftersom pedagogen inte hade något klart 
syfte med vad hon ville att barnen skulle lära sig, verkar barnen få det svårt att berätta om sitt 
lärande. Man kan samtidigt se resultatet på ett annat sätt. Trots att pedagogen inte hade ett 
klart uttalat syfte om att barnen skulle lära sig något lärde sig ändå Niklas att sitta still.  
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4 e. Olika syften med samlingen 
Pedagogerna kan ibland ha flera olika syften med sin samling. Carina till exempel, har både 
att barnen ska få utveckla sin matematiska förståelse samtidigt som de ska ha roligt 
tillsammans. 
 

Carina: Att vi skulle träna lite på att räkna. Samtidigt att få se hur barnen är 
grovmotoriskt.  
Intervjuaren: Kan du berätta vad du ville du att barnen skulle lära sig på samlingen 
idag? 
C: Träna siffror och så ville jag att de skulle lära sig att det är roligt att ha samlig. – 
Carina  

 
Vi uppfattar det så att pedagogen endast anser att barnen ska lära sig att det är roligt att ha 
samling. Hon vill däremot att barnen ska träna på att räkna men det är inget de behöver lära 
sig enligt henne. Det verkar inte vara ett krav på att barnen ska kunna räkna efter samlingen 
utan det ska mer ske på ett lustfyllt sätt. Vi uppfattar det även som att Carina har som syfte att 
pedagogerna ska få se hur barnens grovmotorik är.  
 

Barnens lärande i en samling med olika syften 
Det som barnen ansåg att de lärde sig handlade om motorik. Aktiviteterna som handlade om 
att räkna nämndes inte alls av barnen. 
 

”Och gympa lite mera… jag lärde mig hoppa ett hopprep och sen hoppade jag 
studsmatta.” – Filip (4.5) 
 
”Att springa fort till en stol.” – Tyra (4.4) 

Pedagogens tanke var att barnen skulle lära sig att räkna. Detta var dock inget som barnen 
nämnde att de hade lärt sig. Istället verkar deras lärande ha skett i lekarna som gjordes, då det 
av barnens svar framkom att de till exempel hade lärt sig att springa fort till en stol (vilket 
man behöver göra i leken ”Gröten kokar över”), hoppa hopprep och hoppa studsmatta. Vi 
tolkar det som om barnen upplever att rörelsen är något som de anser vara väldigt roligt och 
som de lättare kommer ihåg att de har gjort. På grund av detta har de även lättare att komma 
på vad de lärt sig i de aktiviteterna.  
 

4 f. Pedagogernas lärande i samlingen 
Pedagogerna ansåg att de kunde lära sig något i samlingarna men att de inte alltid gör det. En 
pedagog ansåg att hon lärde sig hur viktigt det är att göra konkreta saker i samlingen, att 
barnen då har mycket lättare för att lyssna och vara koncentrerade. En annan pedagog lärde 
sig att det ibland kan vara svårt att förklara för barnen så att de förstår. 
 

”Jag lärde mig att jag har en fantastisk barngrupp. Sedan att man ska plocka fram ett 
moment i samlingen och göra den väldigt konkret… ett moment”. – Carina  

 
Det verkar som att Carina var lite förvånad över hur hennes barngrupp agerade i samlingen 
och att hon fick se en ny sida av barngruppen som hon inte sett förut, vilket verkar vara 
positivt. Vi tolkar det även som att samlingen gjorde att Carina bättre förstod hur viktigt det är 
att använda sig av konkret material i arbetet med barn.  
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Intervjuaren: Lärde du dig något av dagens samling? 
Isabelle:”Ja det gör man alltid (Paus). Bland annat lärde jag mig att det faktiskt är 
rätt så svårt … att få dem och … att få dem att förstå just att man, att det 
tredimensionella tänket från det platta tänket. Väldigt svårt”. – Isabelle  

 
Isabelle verkar ha lärt sig att det är svårt att förklara för barnen vad hon menar. Det kan hända 
att hon upplevde det som en svårighet under samlingen att förklara hur man får en bild av ett 
hus till att bli tredimensionellt.  
 
Pedagogerna berättade även att de inte hade lärt sig något.  
 

”Nej, det tror jag inte att jag gjorde… nej.” – Carina 
 
”Lärde mig kanske inte så, men en reflektion är att det är för stort, det är för många 
barn som jag sa förut då.” – Isabelle  

 
Carina ansåg inte att hon hade lärt sig något och inte Isabelle heller, utan hon reflekterar 
endast över att det var för många barn som deltog under samlingen. Vi uppfattar det som att 
Isabelle upplevde att barnantalet på samlingen hindrade henne i hennes lärande. Med detta 
menar vi att om man inte är lugn och trygg i en situation, kan det bli svårare för ett lärande att 
ske. Vi har däremot svårare att tolka varför Carina inte lärde sig något. Det kan bero på att 
hennes samling flöt på som hon hade tänkt sig, och att det inte uppkom några oväntade 
situationer. 
 

Sammanfattning av olika lärandeaspekter under samling 
I den här delen har vi jämfört pedagogernas syften med samlingen med vad barnen berättar att 
de har lärt sig. Vi har också tagit upp pedagogernas lärande i samlingen. Pedagogernas syften 
handlar om matematik, språk, empati samt att ha roligt tillsammans. Barnen berättar att de har 
lärt sig bygga pepparkakshus samt bestämma formen och storleken på det genom att använda 
sig av de logiska blocken. De har även lärt sig en ny sång, hur man är en bra kompis, att sitta 
still samt olika former av rörelse. Ett barn berättade även att han inte hade lärt sig någonting 
under samlingen. Pedagogerna verkar anse att även de lär sig saker under samlingen, dock 
inte alltid.  
 

5. Barnens uttalanden om deras inflytande i samlingen 
Det är pedagogerna som bestämmer vad man gör på samlingen enligt alla barn som vi 
intervjuade. Svaren på hur det kan komma sig att det är så blev däremot varierande. De ansåg 
bland annat att det var för att pedagogerna var äldre och brukar bestämma och för att de vet 
mycket mer än barnen. Pedagogerna däremot anser att barnen får vara med att bestämma men 
att de inte är så bra på att synliggöra det för barnen. 
 

5 a. Barnens uttalanden om vem som bestämmer i samlingen 
Samtliga barn ansåg att det är pedagogen som bestämmer vad man gör på samlingen. Det var 
ingen som svarade att de fick vara med att bestämma. 
 

”Alla fröknar, som är på den här avdelningen.” – Oskar (5.6) 



 38

 
”Fröknarna.” – Tyra (4.4) 
 
”Det är bara fröknarna.” – Mattias (4.0) 

 
Enhälligt anser alla barnen att det är pedagogerna som bestämmer. Detta kan bero på att det är 
pedagogerna som oftast planerar och leder samlingen. Ett barn uttrycker att han anser att det 
är positivt att det var pedagogerna som bestämde på samlingen, detta för att han tyckte att 
samlingen var rolig.  
 

”Det är bra när fröknarna bestämmer… Men när barn bestämmer ibland så tycker 
jag att det är lite roligare.” – Mikael (5.4) 

 
Mikael anser att det är bra när pedagogerna bestämmer men att det ibland kan vara roligare 
när barnen bestämmer. Han verkar dock anse att barnen får bestämma ibland eftersom han vet 
att det är roligare när barnen bestämmer. På frågan vem det är som bestämmer på samlingen 
har han däremot svarat att det är pedagogerna. 
 

5 b. Barnens uttalanden om varför det är pedagogerna som bestämmer 
Här svarade barnen ganska varierande. De gav som förslag att pedagogerna alltid säger ”nej” 
när barnen frågar om de får bestämma något eller på grund av att det är pedagogernas föremål 
man använder i samlingen. Pedagogernas ålder togs även upp som argument till varför det är 
pedagogerna som bestämmer i samlingen. 
 

Barnens önskemål nekas 
Barnen i vår studie ger uttryck för att de har försökt bestämma något i samlingen men att 
pedagogerna nekar dem.  
 

”För om barnen vill bestämma så säger fröknarna nej för barnen.” – Anna (4.4) 
 
Det verkar som om Anna antingen själv har försökt att bestämma något i samlingen eller 
att hon har upplevt att andra barn har gjort det men att pedagogerna då nekar dem.  
 

På grund av att pedagogerna är äldre 
Pedagogernas ålder nämns av barnen som en anledning till varför det är de som bestämmer. 
Det verkar som att barnen ser upp till de äldre och att man ska lyssna på dem. 
 

”För att de är äldre och de bestämmer och sånt.” – Filip (4.5) 
 
”Därför att de är störst och det vet mycket mer än oss barn.” – Mikael (5.4) 

 
Filips uttalande tolkar vi som att han menar att eftersom pedagogerna är äldre får de 
bestämma. Det kan dessutom tolkas som att han menar att det endast är pedagogerna som får 
bestämma. Mikael däremot utvecklar sin tanke om pedagogernas ålder med att de vet mer än 
barnen. Han verkar anse att den som har mest kunskap också är den som får bestämma. 
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Äganderätt till föremålen i samlingen 
Barnen menar även att eftersom det är pedagogernas föremål som används i samlingen, är det 
pedagogerna som har rätt att bestämma över dem. På detta sätt blir det pedagogerna som 
bestämmer i samlingen.  
 

”För att det är doms grejer.” – Niklas (5.6) 
 

Vi tolkar det som att Niklas menar att det är pedagogerna som bestämmer över föremålen, 
alltså vad man gör i samlingen. Att han uppfattar det så kan bero på den som äger en sak 
oftast får bestämma över den.  
 

Ett barns uttalande om varför det inte får bestämma 
Niklas (5.6) har tankar om varför barnen inte får vara med och bestämma. Nedan följer ett 
utdrag ur intervjun med honom. 
 

Intervjuaren: Vad var det som var tråkigt? 
Niklas: Eh.. att bara kolla på 
I: Att bara kolla på tycker du är tråkigt. Vad hade du velat göra istället? 
N: Ehh… ha en grej o leka med 
I: Skulle du kunna göra det på samlingen? 
N: Näe 
I: Varför inte då? 
N: För man ska sitta stilla 
I: Vem säger det? 
N: Fröken 

 
Vi uppfattar det som att Niklas menar att det är tråkigt att bara titta på. Han uttrycker i citatet 
ovan att han hade velat ha något att leka med men att han inte kunde det, detta för att 
pedagogerna säger till honom att man ska sitta stilla på samlingen. Vi tolkar det som om han 
hade fått bestämma hade han velat sitta ner och leka med en leksak under samlingen. 
 

5 c. Barnens uttalanden om vad de hade velat bestämma om 
Många av barnen ville bestämma saker men upplevde att de inte fick det. Av de saker som 
barnen ville bestämma att de skulle göra var att leka en lek ett förslag som några gav. Barnen 
som hade haft samlingen om pepparkakshuset pratade om att de ville bygga pepparkakshuset 
också och inte bara rita formarna till det.  
 

Lekar 
Ett förslag som var populärt bland barnen var att få bestämma en lek. Det kan bero på att 
barnen anser att det är roligt att leka.  
 

”Jag hade tänkt att vi skulle leka något idag.” – Mikael (5.4) 
 
”Att vi skulle leka hundleken, det där med att en hund ligger och sen ska han gissa 
vem som har benet.” – Filip (4.5) 
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”Vad jag ska leka.” – Anna (4.4) 
 
Mikaels uttalande tolkar vi att han hade en förväntning om att få bestämma en lek under 
samlingen. Dock verkar det som om han inte kunde förverkliga den förväntningen. Filip ville 
bestämma att de skulle leka en lek som han kallar ”hundleken”. Det verkar som att han anser 
att det är en rolig lek, och på grund av det ville han bestämma att de skulle leka den leken. 
Anna verkar vilja bestämma vad hon ska leka i samlingen. Det upplever vi kan bero på att hon 
anser att lekarna som brukar lekas i samlingen inte fångar hennes intresse. Dock ger hon inga 
förslag på vilken lek hon skulle kunna tänka sig att leka.  
 

Sånger 
Barnen ville även bestämma vilka sånger man sjunger under samlingen. Även här anser vi att 
det kan bero på att det är roligt att sjunga.  

 
”Att vi skulle sjunga Pippi Långstrump.” – Tyra (4.4) 

 
Tyra vill bestämma att de skulle sjunga om Pippi Långstrump på samlingen. Att hon valde 
just den sången kan bero på att hon ansåg att det är en bra sång som är rolig att sjunga. Vid 
intervjun berättade hon om detta med stor inlevelse. 
 

Bakning 
Barnen som hade deltagit i samlingen om pepparkakshuset berättade att de även ville bygga 
pepparkakshuset och inte endast rita formarna till det. 
 
”Att vi skulle baka idag.” – Oskar (5.6) 

 
Oskar ger uttryck för att han hade velat baka pepparkakshuset samma dag som de ritade 
mallarna till det. Detta kan bero på att han anser att bakningen är det roligaste momentet när 
det handlar om att bygga ett pepparkakshus. Vi kan även tolka det som att han inte kunde 
bestämma det han ville att de skulle göra i samlingen.  
 

Sammanfattning av barnens uttalanden om deras inflytande i samlingen 
Barnen anser att det är pedagogerna som bestämmer under samlingen. Anledningen till detta 
har de lite olika åsikter om. Det kan bero på att pedagogerna säger ”nej” om barnen ber om att 
få bestämma något, det kan även bero på att pedagogerna är äldre än barnen och har mer 
kunskap än dem. Ett barn menar även att han inte kan bestämma vad han vill göra på 
samlingen för att pedagogerna säger till honom att sitta still. Det barnen skulle vilja bestämma 
om handlar oftast om olika lekar men de tar även upp sånger som exempel på saker de skulle 
vilja bestämma om. Barnen som hade deltagit i samlingen om pepparkakshuset ville 
bestämma att de skulle ha bakat pepparkakshuset under samlingen också. 
 

6. Pedagogernas uttalanden om barnens inflytande i samlingen 
Pedagogerna däremot ansåg att barnen får vara med att bestämma, men de uttryckte sig även 
om att barnen kanske inte uppfattar att de får vara med att påverka i samlingen. Carina syftade 
på att barnens inflytande sker indirekt.  
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”Det var inte planerat, det första styrde ju barnen, deras behov eller önskemål. Fast 
de säger att de inte önskar så gör de det faktiskt indirekt. Även om de själva inte alltid 
är medvetna om att de bestämmer, vi är lite dåliga på att tala om för barnen när de är 
med och bestämmer, vi uppmärksammar inte det. På fredagar brukar faktiskt barnen 
få bestämma. Du kanske har sett att samlingarna är uppdelade här, måndagar är vi 
ute i skogen, naturdag/lekplats, tisdagar kör vi med mycket svenska i olika former, 
onsdagar har vi rörelse, torsdagar försöker vi plocka in matematik och fredagar är 
barnens samling. Så att då får man önska och välja”. – Carina  

 
Carina medger att de inte är bra på att synliggöra barnens inflytande i samlingen för barnen 
själva, men att deras önskemål påverkar hur hon väljer att styra samlingen. Hon känner av 
barnen vad de har för behov och utgår från det när hon planerar samlingen. 
 

”Ja, jag fick faktiskt med både rörelsen innan och efter, som inte var direkt planerat. 
Detta för att jag såg barnen springa som attan innan vi skulle ha samling. Då var det 
klart för mig att barnen måste röra på sig innan, så att de orkar sitta och lyssna på 
mig”. – Carina  

 
Det är tydligt att Carina anpassar sin planering efter vad barnen har för behov den dagen. Om 
barnen verkar ha ett stort rörelsebehov, lägger hon in mer rörelse i samlingen. 
 

Sammanfattning av pedagogernas uttalanden om barnens inflytande i 
samlingen 
Pedagogerna menar att barnen får vara med och bestämma i samlingen men att deras 
inflytande inte är synligt för barnen. Detta menar pedagogerna beror på att de inte är 
tillräckligt tydliga med när barnen får vara med och bestämma. Carina berättar till exempel att 
hon innan samlingen märkte att barnen behövde röra på sig och då lade hon in aktiviteter som 
handlande om rörelse i sin samling. 

 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visar att barnen verkar anse att samlingen är en rolig stund på dagen där det man 
kan göra aktiviteter tillsammans både barn och pedagoger. Det som barnen verkar minnas bäst 
från samlingarna är aktiviteter som är konkreta och som innehåller rörelse av något slag. Det 
är dessa aktiviteter som nämns av flest barn. Barnen verkar även anse att de lär sig saker 
under samlingen, dock inte alla barn. Vad de har lärt sig kan bero på vilka aktiviteter som 
genomfördes under samlingen, intresset hos barnen samt pedagogernas syften med samlingen. 
Även pedagogerna menar att de kan lära sig saker under samlingen. Deras lärande består i 
mer kunskap om sin barngrupp samt att det kan vara svårt att förklara för barnen vad man 
menar. Pedagogerna verkar, precis som barnen, uppfatta samlingarna som något positivt. Det 
finns dock faktorer som kan göra att samlingarna inte blir så positiva som pedagogerna har 
avsett. Dessa faktorer kan vara att det är för många barn som deltar i samlingen så att 
pedagogen har svårt att genomföra sina intentioner på ett för henne tillfredställande sätt. 
Resultatet har även visat att barnen verkar anse att det endast är pedagogerna som bestämmer 
vad som ska hända i samlingen. Pedagogerna däremot anser att barnen får vara med och 
bestämma med att de är dåliga på at visa för barnen när detta sker.  
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Diskussion 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera vårt resultat som vi har redovisat ovan. Vi kommer 
även att diskutera vår metod samt ge förslag på fortsatt forskning inom vårt område.  
 

Resultatdiskussion 
Vi kommer här att diskutera vårt resultat och koppla det till det till litteraturen i bakgrunden 
samt till vår teori om utvecklingspedagogik. Vi har valt att dela in diskussionen i de tre olika 
teman som vi fick fram när vi analyserade vårt material. 

Uppfattningar om samling 
Rubinstein Reich (1996, s. 13) menar att samlingar oftast brukar innehålla upprop, samtal, lek 
och sånger. Detta är några av de inslag som även barnen nämner att man gör på en samling. 
Granberg (1999, s. 67) hävdar att samlingarna skiljer sig väldigt lite åt mellan olika förskolor. 
Om detta stämmer kan det vara anledningen till att barnen uppfattade samlingen på liknande 
sätt, även om de gick på olika förskolor. Pedagogerna och barnen använder i samlingen 
redskap som läsning, sång, diskussioner, skapande verksamhet, berättelser och lekar 
(Rubinstein Reich, 1996, s. 13), vilket vi också fick ta del av under de samlingar vi närvarade 
på. Den uppfattningen vi fick under våra intervjuer var att barnen vet vad en samling är och 
vad man gör på en sådan. På en förskola användes inte ordet samling så flitigt utan det 
kallades alltid för andra saker som sagostund, rörelse eller liknande och där hade även barnen 
svårare att förklara vad en samling är. Detta anser vi dock inte beror på att de inte vet utan de 
kan bara inte koppla ihop att deras sagostunder går under begreppet samling. 
 
En del barn i vår undersökning gav förslag på vad man kan göra på en samling när vi bad dem 
berätta vad en samling är, andra endast att man var tvungen att sitta still. Vi känner att det 
som barnen anser är det primära på en samling, det är även det som de benämner att man gör. 
Anser de att det är roligt att sjunga på en samling så säger de att det är det man gör under 
samlingen. Barnen tog oftast upp saker som de hade gjort på samlingen innan intervjun, detta 
antagligen för att det är det första som de kommer att tänka på. Barnen verkar minnas det som 
de har gjort med hela kroppen och som är konkret, till exempel att leka lekar. Det är även 
dessa aktiviteter som många av barnen nämner som roliga. Enligt Johansson och Pramling 
Samuelsson (2007, s. 17-19) lär sig barn genom att använda hela sin kropp, både fysiskt och 
psykiskt. Barnen nämnde att det är roligt när alla är tillsammans och gör aktiviteter ihop vilket 
vi uppfattar som väldigt positivt. Det verkade som om barnen saknade de vuxnas närhet den 
övriga tiden i förskolan, i och med att de ansåg att det var roligt när pedagogerna var med och 
gjorde aktiviteter tillsammans med barnen i samlingen. Vi anser att det är viktigt att 
pedagogerna deltar i barnens lek även utanför samlingen, dock inte hela tiden då barn både 
kan behöva och vill leka själva ibland.  
 
Det kan vara bra för pedagogerna att ibland prata med barnen om vad de anser om samlingen 
för att upptäcka vad de är som barnen är fokuserade på. Barn kan uppleva samma fenomen 
olika och genom att pedagogen är medveten om varje barns sätt att tänka om olika fenomen 
kan hon också visa för barnen variationerna som finns i sättet att tänka (Pramling Samuelsson 
& Asplund Carlsson 2003, s. 15-16). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar att 
det är lika viktigt att pedagogerna och barnen vet vad de lär sig samt hur de lär sig det. 
Genom att man pratar med barnen och ber dem reflektera över vad det är de har lärt sig 
egentligen blir deras lärande mer synligt för dem, och pedagogerna blir medvetna om vilka av 
deras tankar och intentioner som går fram till barnen. Halldén (2003, s. 14) menar att vårt 
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barnperspektiv visar sig i vår vilja att lyssna och ta till oss det barn tycker och tänker. Anser vi 
att barnens tankar är värda att lyssna på och ta till sig eller är det endast de vuxnas 
uppfattningar som har betydelse? 
 
Pedagogerna verkar anse att samlingen är en viktig stund på dagen där alla kan samlas och 
alla får se varandra. Innehållet i samlingen är beroende av vad man annars håller på med i 
verksamheten samt vilken tid på året det är. Barnen i vår studie verkade uppfatta samlingen 
som ett positivt moment på dagen. Deras generella uppfattningar om samlingen var att den var 
rolig och det var roligt då fröknarna var med.  Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003 s. 57-60) menar att pedagogen har viktig roll i barns lärande. Den viktigaste uppgiften 
är att inbjuda barnen till att tänka, reflektera och dela med sig av sina upplevelser och 
erfarenheter. Under en av de undersökta samlingarna berättade pedagogen en saga där hon 
sedan bad barnen berätta vad den handlade om. Pedagogen uppmuntrade barnen till reflektion 
samtidigt som hon på ett naturligt sätt främjade ett lärande, att våga prata inför en grupp samt 
att träna sin språkliga förmåga. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 Utbildningsdepartementet 
1998, s. 6) poängteras att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 57-60) menar också 
att barnen måste tillåtas att tänka och reflektera fritt utan att de känner att det finns ett fast 
svar som de måste komma fram till. Det är då viktigt att pedagogen har ett tillåtande, öppet 
och intresserat förhållningssätt gentemot barnen för att få reda på varje enskilt barns sätt att 
tänka. Frågorna som ställs bör inte ställas för att få ett bestämt svar utan för att skapa 
reflektion hos barnet. Genom att man ber barnen att tänka och reflektera utvecklar de sitt 
språk genom att de måste sätta ord på sina tankar. Vi uppfattade att pedagogen lyckades 
genomföra sina intentioner med just denna samling. Även samlingen om 
pepparkakshusbyggandet innehöll barnens egna tankar och reflektioner. Pedagogen hade även 
det som ett syfte, att barnen skulle få tänka och reflektera kring hur man gör när man bygger 
ett pepparkakshus, och hon lät deras tankar komma fram under samlingens gång. 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 Utbildningsdepartementet 1998, s. 6) poängteras även 
leken som ett viktigt redskap för barns lärande. Där står bland annat att leken är viktig för 
barns utveckling och lärande och att man medvetet bör använda leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007, s. 17-19) lär 
sig barn genom att använda hela sin kropp, både fysiskt och psykiskt. Tyra (4.4) uttryckte att 
det är roligt att leka i samlingen för att ”man har så mycket fantasi i sin kropp”. Möjligtvis 
uppfattade hon att leken gav henne möjlighet att uttrycka sig och känna glädje över att få göra 
något roligt i samlingen. Johansson och Pramling Samuelsson (2007, s. 17-19) menar vidare 
att barn inte skiljer på lärande och lek utan leken ingår i lärandet och lärandet ingår i leken. 
Detta är något som pedagoger bör använda sig av enligt författarna. Andra barn tyckte det var 
roligt att sjunga och få röra på sig. I läroplanen för förskolan poängteras vikten av att barnen 
ska få röra på sig samt att använda sig av bland annat sång och musik, drama, rytmik och 
rörelse för att deras utveckling och lärande ska främjas (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet, s. 
6-7).  Pedagoger bör alltså integrera lek och lärande så att det blir en helhet och inte dela av 
dagen i flera delar där lek och lärande hålls åtskilda. Eftersom lust är en viktig faktor när det 
gäller barns lärande kan man förstå att leken är ett viktigt redskap (2007, s. 23). Pedagogen 
Carina i vår studie verkar ha det här tankesättet. Hon har medvetet valt att använda sig av 
saker i samlingen som hon själv har uppmärksammat att barnen tycker är roligt, bland annat 
att leka. Hon har alltså vävt in leken som ett viktigt redskap för barns sätt att lära sig olika 
saker på. Vi anser att detta är viktigt, då både barnen och de vuxna bör uppleva en positiv 
samvaro i lärandesituationen. 
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Lärande i samlingen 
Alla syften som pedagogerna i vår undersökning hade med sin samling går att relatera till 
läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet 1998), till exempel 
motorikträning och att visa respekt mot varandra. Utvecklingspedagogiken menar på att det är 
viktigt att reflektera över vad barnen lär sig på förskolan och försöka relatera det till de 
strävansmål som finns i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet 1998) 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 15-16). Morsing Berglund (1994, i 
Haglund 2004, s. 69-70) menar att de vanligaste syftena med samlingen är att stimulera 
barnens sociala, motoriska och språkliga utveckling. Dessa syften hade även de pedagogerna i 
vår undersökning. Vi anser att samlingen är en bra metod för att stimulera dessa tre syften. I 
samlingen kan barnen lära sig att våga tala inför en stor grupp, något som de behöver kunna 
senare i livet när de börjar skolan.   
 
De flesta barnen berättade att de hade lärt sig något på samlingen, vad de hade lärt sig skiljer 
sig dock åt mellan dem. Deras lärande verkar styras dels av vad de har för intressen, vad de 
tycker är roligt men också hur tydliga pedagogerna är med sina syften. I den samlingen där 
pedagogen inte hade något klart syfte, mer än att de skulle ha roligt tillsammans, hade även 
barnen svårt att berätta vad de lärt sig. Ett barn svarade att han inte vet vad han lärt sig och ett 
annat att han endast lärt sig att sitta still. Det vi anser att vi har kommit fram till här är att det 
är viktigt att pedagogerna har ett klart syfte med samlingen och är tydliga mot barnen vad det 
är de ska lära sig om. I en samling ville pedagogen att barnen skulle träna på att räkna men det 
var ingen av barnen som uppfattade att de gjorde det eller hade lärt sig något som hade med 
matematik att göra. För att detta syfte skulle ha gått fram borde pedagogen, om man utgår från 
utvecklingspedagogiken, ha synliggjort mer att det var det hon ville att barnen skulle träna på. 
Pramling (1988, s. 17) menar att pedagoger ofta tar för givet att barn förstår vad pedagogerna 
vill att de ska lära sig, vilket inte är fallet. Pedagogerna i vår undersökning var lite tveksamma 
till om barnen förstod deras syften med samlingarna. Vid våra intervjuer med barnen däremot 
visade det sig att de hade tagit till sig det mesta som pedagogerna ville. Det är viktigt att 
pedagogen medvetet arbetar med att försöka få barnen att lära det som pedagogen förväntar 
att de ska lära sig. Det går inte att göra en aktivitet och hoppas att alla barn lär sig det som var 
syftet med aktiviteten. Det behövs ett medvetet och systematiskt arbete för att detta ska ske 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 84-86).  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007, s. 23) menar att barn lär sig genom lust och 
därför bör lek och lärande bilda en helhet. Just att ha roligt tillsammans nämndes i ett par av 
intervjuerna med pedagogerna som en viktig del av samlingen, i en var det till och med 
huvudsyftet. Barn lär och utvecklas i leken både enskilt och tillsammans med andra. Både 
barnens enskilda och kollektiva utveckling och lärande är viktiga delar av 
förskoleverksamheten (Johansson & Pramling Samuelsson, s. 15-16). 
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 112) menar att barn berättar om 
innehållet i sitt lärande och inte att de har lärt sig veta, förstå eller göra något. Barnen i vår 
undersökning berättade till exempel att de hade lärt sig hoppa hopprep eller studsmatta, alltså 
att de lärt sig någon specifik färdighet. De berättade inte att de lärt sig hur man hoppar 
studsmatta utan endast att de har lärt sig det.   
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Barns inflytande 
Barnen i vår studie ansåg att pedagogerna bestämde i samlingen men de uttryckte det på olika 
sätt. Detta kan bero på, anser vi, att det idag är pedagogen som oftast leder samlingen och 
bestämmer dess innehåll. Barnen förväntas sitta stilla och lyssna, vilket också de barnen som 
vi intervjuade antydde. När de sedan vill ställa frågor om innehållet i samlingen, ignoreras 
detta ofta eller så säger pedagogen att man kan prata om det sen. Här kan vi koppla tillbaka 
till Tyras svar, där hon ansåg att det var fröknarna som bestämde i samlingen och att 
fröknarna säger nej då barnen vill bestämma. Hon är införstådd med att man i samlingen kan 
leka men också att man måste lyssna på vad fröken säger att man ska göra. Vi kan även förstå 
att pedagogen har ett syfte med sin samling, men samtidigt anser vi att det är viktigt att man 
tar sig tid för att lyssna på det barnen har att säga. Detta anser vi kan även skapa en större 
förståelse för innehållet i samlingen.  
 
Vid ett samlingstillfälle ställde pedagogen frågor om en saga som barnen tidigare hade hört 
pedagogen läsa. Flera av barnen i samlingen blev väldigt ivriga med att säga vad de själva 
tyckte om sagan. Rubinstein Reich (1996, s. 14) menar att pedagoger ofta ställer frågor till 
barnen där de förväntar sig att barnen ska ge korta svar. Till skillnad från skolan är det ett 
friare utrymme för barnen i förskolan att ta ordet även om deras frågor ofta ignoreras. Vidare 
menar hon att för att komma till tals i förskolan måste barnen ofta vara ihärdiga, vilket även vi 
märkte på de undersökta samlingarna.  
 
Vårt material visar att barnen gärna vill vara med och bestämma på samlingen men att de 
upplever att pedagogerna nekar dem. Dock påpekar pedagogen Carina i en intervju att barnen 
många gånger styr innehållet i samlingen, både med deras behov och deras önskemål. Hon 
menar att barnen inte direkt säger att de önskar något, utan att de gör det mer indirekt. 
Pedagogerna brukar försöka ta reda på vad barnen vill göra på samlingen och använder sig av 
det, men samtidigt anser hon att de är lite dåliga på att tala om för barnen när de är med och 
bestämmer. Vi anser att man måste göra barnen medvetna att de får vara med och bestämma, 
annars har de väldigt svårt att uppfatta att de har inflytande över verksamheten. Pedagogen 
måste vara medveten om vad hon har för mål med sina lärandesituationer (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 60-62). Pedagogen Carina poängterar också att 
fredagar brukar vara en dag då barnen bestämmer vad de ska göra i samlingen. Oftast brukar 
det vara sådant som barnen själva tycker är roligt, som att leka till exempel. Detta tycker vi är 
viktigt, att man utgår från barnens intressen och gör något roligt av det. I SOU 2003:46 
(Utbildningsdepartementet, s. 10) påpekas att pedagogerna har ett ansvar att uppmuntra 
barnen till aktiviteter som bygger på deras egna idéer. 
 
Under samlingen som handlade om pepparkakshusbygget fick barnen bestämma hur 
pepparkakshuset skulle se ut och hur man skulle bygga det. Detta var dock inget som barnen 
uppfattade att de fick göra. Det vi kunde se är att pedagogen försökte visa på att det var 
barnens idéer och tankar som förde bygget framåt, men vi fick också den uppfattningen om att 
hon redan innan samlingens start hade bestämt hur byggandet skulle gå till. Vid intervjuerna 
berättade barnen att det endast är pedagogen som bestämmer på samlingen och vi antar att det 
är på grund av det som barnen ansåg att de inte fick vara med att bestämma. Rubinstein Reich 
(1993, s. 234) menar att det oftast är pedagogen som dominerar samtalen i samlingen, både 
kvalitativt och kvantitativt. 
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Didaktiska konsekvenser 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp vilka de didaktiska konsekvenserna blir av det som vi har 
kommit fram till i vårt resultat och vår diskussion. Vi kommer att ta upp vad vi anser vara 
relevant och viktigt för oss att tänka på i vår kommande yrkesroll.  
 
I vår undersökning kom vi fram till att barnen och pedagogerna anser att samlingen är en rolig 
stund på dagen där det finns chans att se varandra och göra något roligt tillsammans. Detta 
resultat ser vi som mycket positivt eftersom vi själva anser att samlingarna är en rolig och 
viktig stund på dagen. Vi vill dock prata mycket med barnen om vad de anser att en samling 
är och vad man gör på en sådan för att upptäcka deras syn på dem och vad de anser vara 
viktigt i en samling. På så sätt kan vi ta till oss deras tankar och åsikter och använda oss av det 
i våra samlingar. Vi vill även visa för barnen att de är med och har inflytande i samlingen 
genom att synliggöra för dem när de är med och bestämmer. Pedagogerna i vår undersökning 
uttryckte att barnen får vara med att bestämma på samlingen, något som vi anser är väldigt 
viktigt. Barnen uppfattade däremot inte alls att de fick vara med att bestämma. Enligt oss är 
det upp till de vuxna i förskolan att visa för barnen hur man gör om man vill ändra på något, 
samt ha ett tillåtande och öppet klimat för att alla barn ska våga säga sin åsikt. Man kan inte ta 
reda på barnens åsikter och tankar om man inte låter barnen uttrycka dem. Det är dock viktigt 
att tänka på att alla barn tycker att olika saker är roligt, som pedagog behöver man ta till sig 
alla barns åsikter och tankar och inte endast de som passar för en själv. Förskolan ska vila på 
demokratins grund, som det står i läroplanen (s. 3), och det är de vuxna i förskolan som är 
förebilder. Barn gör som vi gör inte som vi säger, är en bra grundregel att följa enligt oss. 
 
Samlingen verkar vara en bra stund där lärandet kan komma mer i fokus. Nästan vid alla 
samlingar hade pedagogerna ett klart syfte med vad de ville att barnen skulle lära sig. Hur väl 
barnen uppfattade detta berodde på hur tydligt pedagogen synliggjorde sitt syfte för dem. 
Detta är något som vi anser är viktigt att tänka på när vi sedan kommer att arbeta i förskolan 
och ha samlingar. Vill man att barnen ska lära sig det som är ens syfte med samlingen är det 
viktigt att göra det synligt för barnen. Annars vet de inte vad som förväntas av dem och vad 
de ska lägga sin fokus på.  
 
Genom samlingen kan man som pedagog ge barnen varierande upplevelser och man kan även 
diskutera och reflektera kring upplevelser som man har varit med om tillsammans och 
pedagogen kan visa på variationen i uppfattningarna. Får barnet även ta del av vad andra 
tycker och tänker får det även fler aspekter att förhålla sig till innan det bestämmer sig för vad 
det anser vara relevant för just sig och sin syn på världen.  
 
Lärandets akt och lärandets objekt är lika viktiga för barns utveckling och lärande. Vi anser 
att det är viktigt att visa för barnen vad de har lärt sig och att de reflekterar över hur de har lärt 
sig det. Detta kan barnen göra tillsammans med varandra så att de sedan kan jämföra vad de 
har lärt sig men även så att skillnaden i hur lärandet går till hos olika barn bli synligt för dem. 
Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen (Lpfö 98, s. 4) och därför 
bör, enligt oss, samtal om lärande vara en del av vardagen i förskolan, detta för att barnen ska 
ha med sig det senare i livet så att de hela tiden ska vara medvetna om sitt lärande. 
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Metoddiskussion 
Vi anser att vår metod att använda oss av kvalitativa intervjuer har fungerat bra. Det vi har 
kommit fram till stämmer överens med vårt syfte och detta anser vi visar att vår metod har 
varit bra. Det kändes skönt att ha närvarat vid samlingarna innan vi intervjuade 
respondenterna om dem. På så sätt hade vi bättre kännedom om vilka aktiviteter som ingick i 
samlingen och kunde då ställa relevanta frågor. Eftersom samlingarna handlade om olika 
saker, och att människor dessutom är olika, blev ingen intervju den andra lik, detta tas även 
upp av Løkken och Søbstad (1995, s. 95).  
 
Vi upplevde att det var svårt att få tid att intervjua pedagogerna då de hade svårt att lämna 
barngruppen. Sedan under själva intervjutillfället kände vi att pedagogerna tog sig tid till att 
tänka och svara utförligt på våra frågor. För att detta ska vara möjligt menar Kvale (2007, s. 
118) att det är viktigt att skapa trygg atmosfär där respondenten känner att den kan tala öppet 
om sina upplevelser och känslor. Vi upplevde att pedagogerna kände sig trygga med oss och 
kunde berätta om sina tankar och intentioner kring samlingens innehåll.  
 
Vi genomförde åtta barnintervjuer men tillfrågade tio barn om de ville delta. Ett barn sa nej 
direkt medan ett annat först sa ja men sedan under intervjun vågade han inte berätta om sina 
upplevelser. Barnintervjuerna anser vi var svårare att genomföra då vissa av barnen hade svårt 
att uttrycka sig. Alla barnen som deltog i undersökningen ville gärna bli intervjuade men 
innan själva intervjun framkom några som mer osäkra. Ett barn som hade sagt ja till att bli 
intervjuat blev vid ett senare tillfälle osäker då han kände att han inte riktigt visste vad vi ville 
fråga honom om, detta trots att vi hade berättat det innan. Efter att han fått en ny förklaring 
verkade han lite mera säker men sedan under intervjutillfället kom osäkerheten tillbaka och 
det var svårt att få fram hans tankar. Ett annat barn som vi däremot hade fått ett nej från först, 
ändrade sig och kom och frågade om han fick ångra sig och delta i alla fall vilket vi absolut 
tackade ja till och endast upplevde som väldigt positivt. Det vi kan lära av det här är att 
försöka skapa en ännu mer positiv stämning kring intervjuerna och avdramatisera dem lite 
mer. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 27) skriver att det är viktigt att bygga upp 
en relation med respondenterna. Har man skapat en god relation med barnet är det mer 
sannolikt att barnet vågar berätta om sina tankar och upplevelser. För att få ett mer rikt 
material hade vi kunnat intervjua fler barn efter varje samling. På så sätt hade vi möjligtvis 
fått fram fler olika uppfattningar om samlingen. Vi anser dock att de flesta barnen vi 
intervjuade uppfattade samlingen på liknande sätt och är inte helt säkra på att fler intervjuer 
hade gett ett mer varierande resultat. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson skriver att miljön är viktig vid intervjuer med barn. 
Barnen måste känna sig trygga om de ska våga prata. Vi försökte att intervjua barnen i rum 
som var välkända för dem men detta gick tyvärr inte alltid. En intervju fick genomföras i 
personalrummet vilket vi upplevde inte fungerade så bra då en pedagog kom in under 
intervjun och skulle ha rast, detta störde barnets koncentration. En annan sak som vi fick 
insikt om var att sakerna som fanns i rummet kunde störa barnens koncentration. Vid två 
tillfällen fick barnen sitta i en strutliknande form som man kan gunga i. Här kunde man tydligt 
märka att barnen fick svårt att koncentrera sig på frågorna och då dennes fokus istället låg på 
att gunga i ”struten”. Även en pedagog intervjuades i ett personalrum och också denna gång 
kom det in andra pedagoger i rummet under intervjuns gång, vilket störde både respondentens 
och intervjuarens koncentration. 
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Doverborg och Pramling Samuelsson tar även upp att det är bra om man har med sig saker 
som barnen kan relatera till under intervjun. Under de fyra sista intervjuerna hade vi med oss 
saker från samlingen vilket vi ansåg hjälpte väldigt mycket. Det underlättade för barnen att 
sätta ord på det de hade gjort när de hade sakerna från samlingen framför sig. Att vi inte hade 
med oss saker vid alla intervjuerna är något vi ångrar. Detta hade framförallt hjälpt barnen att 
komma ihåg vad de gjorde på samlingen men även för att de lättare skulle kunna formulera 
sina tankar kring det.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
I vårt empiriska underlag har vi inte fokuserat något på skillnaden i uppfattningarna mellan 
pojkar och flickor. En fortsatt forskning när det gäller samlingen på förskolan skulle kunna 
ske ur ett genusperspektiv. Det hade varit intressant att undersöka hur pedagoger bemöter 
flickor och pojkar i samlingen samt om deras uppfattningar skiljer sig åt. Fördelas 
talutrymmet jämt mellan flickor och pojkar? Ofta sägs det att pojkar tar mer plats än flickor i 
samlingen, det hade varit spännande att få undersöka om detta påstående stämmer.  
 
I denna undersökning som vi har genomfört, har vi begränsat oss till enbart två förskolor. Man 
skulle kunna utvidga och undersöka mer kring samlingen genom att samla mer material från 
fler förskolor, barn och pedagoger. 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Till föräldrar och vårdnadshavare 
 
 
Hej! 
Mitt namn är … och jag läser lärarprogrammet med inriktning mot förskolan vid 
Högskolan i Borås. Jag läser min sista termin och det är nu dags att skriva 
examensarbete. Jag gör detta tillsammans med … som också läser till 
förskollärare. Det vi vill undersöka är barnens och pedagogernas uppfattningar 
om samlingen i förskolan. 
 
 
Vi vill komma till förskolan för att göra observationer och intervjuer med era 
barn. Intervjuerna kommer vi att spela in på band. Medverkan i undersökningen 
är frivillig och vi är tacksamma för er hjälp. Allt material kommer att behandlas 
så att ingen obehörig kan ta del av det och inga namn kommer att nämnas på 
vare sig barnen, förskolan eller kommunen. Materialet kommer enbart att 
användas i vår uppsats och sedan förstöras när uppsatsen är färdig.  
 
 
Vi behöver ert medgivande för att kunna påbörja vår undersökning. Var vänlig 
att lämna in den vidhäftade svarstalongen senast den 17 november 2008. Tack 
på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Rebecka Gustavsson telefonnummer e-postadress 
 
Minela Placo  telefonnummer e-postadress 
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FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 
 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir intervjuat (med ljudupptagning) 
 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir observerat 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir intervjuat (med ljudupptagning) 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) 
 
 
……………… 
Datum 
 
 
………………………………………………………………… 
(Målsmans underskrift) 
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Bilaga 2  
Intervjufrågor 
 
Barn 

 Berätta för mig vad ni gjorde på samlingen. 
 Vad handlade samlingen om? 
 Vad pratade fröken om? 

 
Vi startar ett samtal om aktiviteterna under samlingen och diskuterar dem med barnen. Där 
kan vi även få in frågor om barnens lärande och liknande. Vi kan inte formulera dessa frågor i 
förväg eftersom vi inte vet vad som kommer att ske på samlingen.  
 

 Berätta vad du lärde dig på samlingen idag?  
 Vad tyckte du om samlingen idag? 
 Vad var roligt/tråkigt? 
 Varför? 

 
 Vem bestämmer vad ni gör på samlingen? 
 Brukar det vara så? 
 Hur kan det komma sig att det är så tror du? 
 Ville du bestämma något i samlingen idag? 
 Kunde du det? 
 Vad hade du kunnat bestämma om? 
 Berätta vad du skulle kunna lära dig om du fick bestämma.  
 Hur skulle du kunna lära dig det?  
 Hur skulle du kunna lära dig om….(något som kom upp på samlingen)  

 
Pedagoger 

 Kan du berätta vad ni gjorde på samlingen? 
 Hur upplevde du samlingen? 
 Hur tror du att barnen upplevde dagens samling?  
 Vad var ditt syfte med dagens samling? 
 Kan du berätta vad du ville att barnen skulle lära sig på samlingen idag? 
 Upplevde du att barnen förstod syftet med samlingen? 
 Hur stämmer din planering av samlingen överens med hur det gick? 
 Upplevde du att du lyckades genomföra alla dina tankar och intentioner under 

samlingen? 
 Vad blev inte av? Varför, berätta? 
 Var det något du inte hade planerat men som kom med ändå? 
 Hur planerade du inför samlingen?  
 Vad är viktigt att tänka på? 
 Lärde du dig något av dagens samling? 
 Eftersom du redan i förväg fick reda på vilka barn som skulle intervjuas, kände du att 

det påverkade ditt agerande i samlingen? 
 På vilket sätt? 

 


