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Studiens mål är att belysa hur förskollärare beskriver sina syften med samlingsstunder i 

förskolan. För att skapa en helhetssyn på förskollärares syften, undersöker vi hur de 

definierar fenomenet samling, deras intentioner med samlingar samt vilken roll 

samlingen har i deras verksamhet. Det empiriska materialet består av semistrukturerade 

intervjuer med sex legitimerade och verksamma förskollärare. Deltagarna valdes med hjälp 

av ett kriteriebaserat bekvämlighetsurval. Empirin har analyserats utifrån Säljös (2015) 

tolkning av det sociokulturella perspektivet. Analysen belyser att förskollärare till stor del 

definierar fenomenet samling på liknande sätt: att gruppen på avdelningen samlas 

gemensamt. Samtidigt finns det delar av definitionen som skiljer sig åt, exempelvis 

gruppens storlek, platsen betydelse, samlingens längd samt hur återkommande den är. 

Förskollärarnas intentioner med samlingar visade sig bestå av i huvudsak tre områden, 

att skapa gruppgemenskap, barns lärande och hantera konflikter. Samlingens roll i 

verksamheten har kategoriserats i fyra teman: tid för förberedelse och organisation, tid för 

temaarbete, tid för återhämtning och samling som traditionsbärare.   

 

Sökord: Förskola, förskollärare, samling, syften, sociokulturellt perspektiv, Säljö.  



 

 

Innehållsförteckning 
 

1.Inledning ................................................................................................................................ 1 

2. Syfte ....................................................................................................................................... 3 

2.1 Frågeställningar: ............................................................................................................... 3 

3. Bakgrund ............................................................................................................................... 4 

3.1 Förklaring av begrepp ....................................................................................................... 4 

3.2 Samlingen i en historisk kontext ...................................................................................... 4 

3.3 Dagens styrdokument för förskolan ................................................................................. 6 

3.4 Tidigare forskning om samlingar i förskolan ................................................................... 7 

3.5 Teoretisk utgångspunkt ..................................................................................................... 9 

4. Metod ................................................................................................................................... 10 

4.1 Val av metod ................................................................................................................... 10 

4.2 Urval ............................................................................................................................... 10 

4.3 Genomförande ................................................................................................................ 11 

4.4 Databearbetning och analys ............................................................................................ 12 

4.5 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 13 

4.6 Etiska aspekter ................................................................................................................ 14 

5. Resultat och analys ............................................................................................................. 15 

5.1 Intentioner med samlingar .............................................................................................. 15 

5.1.1 Skapa gruppgemenskap............................................................................................ 15 

5.1.2 Barns lärande ........................................................................................................... 16 

5.1.3 Hantera konflikter .................................................................................................... 17 

5.2 Samlingens roll i verksamheten ...................................................................................... 18 

5.2.1 Tid för förberedelse och organisation ...................................................................... 18 

5.2.2 Tid för temaarbete .................................................................................................... 18 

5.2.3 Tid för återhämtning ................................................................................................ 19 

5.2.4 Samling som traditionsbärare .................................................................................. 20 

5.3 Definitioner av fenomenet samling ................................................................................ 20 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 23 

6.1.1 Förskollärares intentioner med samlingar ................................................................ 23 

6.1.2 Samlingen då och nu ................................................................................................ 25 

6.1.3 En lustfylld stund ..................................................................................................... 25 

6.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 26 



 

 

6.3 Förslag på vidare forskning ............................................................................................ 27 

7. Referenser ........................................................................................................................... 28 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bilaga 2 - Missivbrev 

Bilaga 3 - Transkriberingsmall 

 

 

 

 



 

1 

 

1.Inledning  

I takt med att samhället förändras, förändras också förskolan. Från att ha kallats daghem, som 

betraktades som barnpassning, är förskolan numera en pedagogisk verksamhet. Förskolans 

uppdrag har gått från att vara en service till föräldrar till att bli en egen skolform (Ekström, 

2007), som alla barn ska ha tillgång till och som utgår ifrån barnens bästa (SFS 2010:800). Vid 

övergången från daghem till förskola fick förskolan år 1998 en egen läroplan och blev en del 

av det svenska utbildningssystemet. Ett syfte med förskolans första läroplan, som lever kvar än 

idag, var att skapa en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn som vistas där (Skolverket, 

2004). Samtidigt som förskolan genomgått flera stora förändringar de senaste decennierna 

tycks det finnas vissa traditioner som lever kvar. Ett fenomen som de flesta svenska förskolor 

använder sig av, trots att det inte står framskrivet i läroplanen, är samlingsstunden.  

Av erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning och tidigare arbetsplatser har vi lagt 

märke till att samtliga förskolor vi påträffat har använt sig av någon form av samling. Vi har 

erfarit att olika förskollärare använder sig av samlingsstunder på skilda sätt. Samtidigt har vi 

upplevt många inslag av samlingar som väldigt lika, exempelvis samlingens dagliga förekomst. 

Vi har fått känslan av att förskollärare ibland genomför en samling utan att riktigt reflektera 

över varför. Vi har själva genomfört samlingar, utifrån en viss bild av vad en samling innebär 

för oss, utan att egentligen reflektera över varför vi genomför dem. Vi har upplevt att 

förskollärare har satt sin prägel på hur en samling ska genomföras i deras verksamhet och därför 

har vi automatiskt försökt leva upp till deras förväntningar. Eftersom vår erfarenhet säger att 

samlingen verkar vara ett inslag i väldigt många förskolor har det under utbildningens gång 

väckts en nyfikenhet hos oss, varför samlingen ges plats i verksamheten och hur förskollärare 

själva skulle beskriva samlingen som fenomen.  

Vi har upplevt att vissa förskollärare ser samlingar som en värdefull tid på dagen som möjliggör 

lärande på olika sätt, medan andra tycks använda den i skolförberedande syfte, att fostra barnen 

till att lyssna och sitta still. Vi har också upplevt att förskollärare värderar samlingen och dess 

roll väldigt olika, genom hur prioriterad den är i verksamheten. Några förskollärare vi stött på 

ifrågasätter om samlingen i traditionell bemärkelse verkligen behövs i dagens förskola. I 

förskolans läroplan står det inte uttryckligen att förskollärare måste använda sig av samlingar, 

men samtidigt tänker vi att det kan bli problematiskt att uppfylla vissa av 

läroplanens riktlinjer utan att samla barnen på något sätt. Ett exempel på en riktlinje som skulle 

kunna vara svår att uppnå utan samlingar är: ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan 
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vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv 

del i utveckling och lärande” (Skolverket, 2016, s.7).  

En genomsnittlig samling i förskolan brukar hålla på i ca 20–30 minuter och sker vanligtvis 

dagligen (Bustamante, Hindman, Champagne, & Wasik, 2018; Rubinstein Reich, 1996). Om 

ett barn medverkar vid en samling i 20 minuter per dag i 180 dagar om året, blir det sammanlagt 

60 timmar per år (Bustamante, Hindman, Champagne & Wasik, 2018). Med hänsyn till att barn 

tillbringar så pass mycket tid i samlingssituationer anser vi att det är betydande att undersöka 

vad förskollärare har för intentioner att fylla dessa stunder med. Tidigare forskning om 

samlingen i förskolan har bland annat berört samlingens innehåll, dess talutrymme, genus och 

delaktighet samt lärande i relation till samlingen. Den tidigare forskning som vi har hittat med 

fokus på förskollärares tankar om och syften med samlingar är mer än 20 år gammal och 

utfördes innan den svenska förskolan fick en läroplan. Det finns därför ett glapp i 

ämneskunskapen angående förskollärares syn på samlingar idag, och utifrån deras uppdrag som 

beskrivs i läroplanen. För att utveckla vår yrkeskompetens som blivande förskollärare och 

stärka oss i vår profession är det relevant att undersöka fenomenet samling och 

förskollärares syften med sina samlingar.  
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2. Syfte   

Genom denna studie vill vi belysa hur förskollärare beskriver sina syften med 

samlingsstunder i förskolan.  

 

2.1 Frågeställningar:   

• Hur definierar förskollärare fenomenet samling?   

• Vilka intentioner beskriver förskollärare att de har med samlingar i förskolan?  

• Vilka roller uppger förskollärare att samlingar har i deras verksamhet?  
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3. Bakgrund  

I första avsnittet av detta kapitel förklaras de begrepp som är betydande för förståelsen av denna 

studie. Därefter presenteras en redogörelse för samlingen i en historisk kontext, följt av dagens 

styrdokument samt tidigare forskning kring samlingar i förskolan. Slutligen beskrivs studiens 

teoretiska utgångspunkt.  

 

3.1 Förklaring av begrepp   

Vår förståelse av begreppet samling grundar sig i Nationalencyklopedins definition som följer:  

Inom förskolan förekommer gemensam samling, ofta benämnd enbart ”samling”, då hela 

barngruppen samlas för gemensamma pedagogiska aktiviteter. (Gemensam samling, u.å.)  

Även Rubinstein Reichs (1996) beskrivning av samlingen har influerat våra tankar om 

samlingen som fenomen i studien.    

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 en bestämd 

tid. (s. 8)  

Studien ämnar belysa hur förskollärare beskriver sina syften med samlingar i förskolan. I en av 

frågeställningarna används begreppet intentioner, vilket innebär att tankar och känslor kan 

påverka förskollärarnas avsikter. I studien ses syften som bredare än intentioner och svarar på 

frågan varför något görs. 

  

3.2 Samlingen i en historisk kontext  

Samlingsstunden har en lång tradition i förskolans verksamhet och kommer ursprungligen 

från Freidrich Fröbels pedagogik som uppkom i mitten på 1800-talet. Fröbel (1782–1852) var 

en naturfilosof och pedagog. Han har haft stor betydelse för förskolans utveckling och hans 

pedagogik lade grunden till de första barnträdgårdarna i Sverige. I Fröbelpedagogiken lades 

stor vikt i att varje dag samla barnen i en cirkel. Cirkeln var en symbol för 

oändlighetsbegreppet och bidrog samtidigt till att öka gemenskapen och den sociala 

samhörigheten inom barngruppen (Rubinstein Reich, 1996). 
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Ellen Moberg (1874–1955) och Maria Moberg (1877–1948) var två förskole-pionjärer som 

inrättade de första Fröbelinspirerade barnträdgårdarna i Sverige. Dessa barnträdgårdar, som var 

en pedagogisk verksamhet, har haft stort inflytande över hur de svenska förskolorna ser ut idag 

(Tallberg Broman, 2010). I boken Barnträdgården (1945) har Maria Moberg skrivit en 

detaljerad beskrivning av samlingsstunden och hur den bör gå till. Hon menade att det är viktigt 

att samlingen sker dagligen och på samma plats. Denna plats bör vara prydlig, konstnärlig och 

innehålla någon form av växt eller blomma samt ha ett piano i närheten. Annat material som 

kan störa och splittra barnens fokus bör däremot inte finnas vid denna plats. Hon menade att 

samlingsplatsen ska ge en högtidlig stämning. Vidare beskrev Moberg samlingens struktur. Den 

ska högst pågå i femton-tjugo minuter och det ska inte vara för många barn som samlas så att 

alla barn får möjlighet att komma till tals. Hon beskrev även att lärarinnan ska vara vänd mot 

barnen, att hennes röst och tonläge är viktigt samt att fullständig tystnad är nödvändig innan 

samlingen börjar. Samlingens innehåll kunde vara en morgonbön, riva av ett blad i almanackan, 

sång samt olika samtal om till exempel väderlek, upplevelser barnen varit med om eller naturen. 

Genom samlingen kunde barnen få känna en gemenskap i gruppen, öva sig i stillhet och 

koncentration samt öva sig på att lyssna. Hon ansåg det vara bra att samla barnen efter någon 

timmes fri sysselsättning, vilket kan likna vid dagens fria lek. Samlingen blir då ett avbrott för 

avspänning. Det var även av vikt att låta barnen tala på samlingarna, men bara ett i taget. 

Moberg menade att alla barn vill vara med på samlingen. Följande citat beskriver Mobergs syfte 

med samlingen: “Att inrikta barnen på det goda och rätta, att låta dem förnimma lugn, glädje, 

harmoni och trygghet torde väl vara det som alla kan vara eniga om att vilja eftersträva.” 

(Moberg, 1945, s.86) Fram till 1982 var Barnträdgården den enda metodiklärobok som skrivits 

på svenska och den användes därför ofta som lärobok i förskollärarutbildningen (Rubinstein 

Reich, 1996). Boken har därför haft ett stort inflytande över den svenska förskolan, och därmed 

är det inte konstigt att många inslag av Mobergs beskrivning av samlingen lever kvar.  

Under 40-, 50- och 60-talet var samlingar ett viktigt inslag i förskolans verksamhet. Synen på 

samlingens uppgift kunde variera, men de hade ett liknande innehåll som påminner om 

Fröbels pedagogik. Innehållet hängde då ofta ihop med naturen och årstidernas skiftningar. I 

barnstugeutredningen som kom i början av 70-talet ifrågasattes barngruppens betydelse för det 

enskilda barnets lärande, och därmed även samlingens självklarhet. Vikten för lärande lades 

istället på dialogen mellan den vuxne och det enskilda barnet. I barnstugeutredningen, som till 

stor del består av innehåll och arbetssätt i förskolans verksamhet, benämns ordet samling endast 

vid ett tillfälle. Samlingen skrivs då fram som ett traditionellt inslag där de äldre barnen och 



 

6 

 

förskolans personal samlas kring ett gemensamt ämne. För att skapa en gemenskap i gruppen 

samt för språkutvecklande övningar skrivs istället måltiderna fram som passande tillfällen 

(Rubinstein Reich, 1996).  

I förskolans pedagogiska program, som gavs ut 1987, återvände förståelsen av samlingar till att 

i stor utsträckning likna det Moberg skrev redan 1945. Bland annat skrevs samlingsstunden 

återigen fram som angelägen för att skapa en god grupp- och samhörighetskänsla 

(Socialstyrelsen, 1987; Moberg, 1945).  

För att en god grupp- och samhörighetskänsla ska växa fram är det angeläget att någon gång 

under dagen ordna en gemensam samlingsstund eller en speciell aktivitet för hela barngruppen. 

Ett viktigt syfte med förskolans samlingar är att utveckla gruppkänslan, att få se alla i gruppen 

samtidigt - barn och vuxna - att ägna sig åt något tillsammans - en lek, en sång, en dans eller 

lyssna på någon kort berättelse. (s. 47)  

Vidare belyser även Socialstyrelsen (1987) att förskollärarna bör ha ett klart syfte med 

samlingsstunden samt att den ska knyta an till de behov och intressen som finns i den aktuella 

barngruppen. 

Personalen ska ha ett klart syfte med samlingen. Den ska vara väl förberedd och 

innehållsmässigt knyta an till aktuella behov och intressen i barngruppen. På så sätt kan 

samlingen bil en stund som ger rika möjligheter till gemenskap, överblick och också 

kunskapsutveckling. (s. 48)  

  

3.3 Dagens styrdokument för förskolan 

Begreppet samling har aldrig förekommit i förskolans läroplan, varken i den första från 1998 

och dess revideringar, eller i den kommande som träder i kraft 2019. Innehållet i förskolans 

läroplan går att tyda på olika sätt, huruvida samlingen är nödvändig eller inte för att uppfylla 

dess riktlinjer och mål är därför tolkningsbart. I förskolans läroplan står det att: “Förskolan ska 

ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, 

hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma 

regler” (Skolverket, 2018. s.13). Vidare framhäver Skolverket att “arbetslaget ska visa respekt 

för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet 

att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet” (s.13). Citaten kan tolkas som att 

samlingar är ett bra redskap för att uppfylla flera av läroplanens riktlinjer. Vidare poängterar 

Skolverket (2018) att förskolans verksamhet ska vara rolig och lärorik för de barn som deltar. 
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Då barnen, som vi tidigare nämnt, tillbringar ca 60 timmar per år i samlingar, blir det viktigt att 

ha denna formulering i åtanke vid genomförandet av samlingar.  

  

3.4 Tidigare forskning om samlingar i förskolan 

Tidigare forskning om samlingen i förskolan har bland annat berört samlingens innehåll, dess 

talutrymme, genus och delaktighet samt lärande i relation till samlingen.  

En forskare som har studerat samlingen i förskolan är Lena Rubinstein Reich (1996). I hennes 

studie har hon undersökt samlingen, både dess form och utförande. Resultatet visade att samling 

tycks vara ett dagligt inslag med återkommande innehåll och upplägg. Samlingens innehåll 

bestod allt som oftast av närvaro-upprop, almanackan, sång och rörelse, samt samtal. Närvaro-

upprop beskrevs som en betydelsefull del av samlingen för att fylla flera funktioner. Dels 

innebar det en social träning med turtagning och att följa instruktioner, och dels kunde det stärka 

gemenskapen och samtidigt barnens jagkänsla. Almanackan syftade till att skapa en trygghet 

för barnen, genom att det var ett återkommande moment som startade upp varje samling. Det 

syftade även till att tidigt bekanta barnen med olika tidsbegrepp. Sång och rörelse bidrog till att 

skapa en rolig stund där deltagarna kunde uppleva gemenskap genom allsången. Sång och 

ramsor var samtidigt begreppstränande där barnen fick utveckla sin språkliga medvetenhet. 

Rörelse syftade till att lunga ner barngruppen om de upplevdes ha “spring i benen”. Samtal 

användes med olika syften i samlingarna. Dels samtal som information om vad som skulle 

hända, dels fick barnen berätta om vad de gjort tidigare under dagen eller under helgen som 

varit. Detta menade Rubinstein Reich skapade en helhet och gav barnen en känsla av 

gemenskap samtidigt som det var begreppstränande och på så vis språkutvecklande. Studien 

tog också upp olika sätt att tänka kring genomförandet av en samling. Även 2018 visade 

forskning liknande innehåll.  

Förutom innehåll i form av almanackan, språk och matematik, sång och rörelse presenterades 

även transition/non instructional time, morning message och sharing (Bustamante,Hindman, 

Champagne, & Wasik, 2018). Transition/non instructional time översätter vi till tid för 

övergångar. Detta innebär tid för att byta aktivitet eller den tid då förskolläraren gör andra 

uppgifter medan barnen väntar på vidare direktiv. Morning message innebär att läraren 

presenterar ett meddelande på en tavla eller ett papper, för att sedan diskutera detta tillsammans 

med barnen. Ibland får barnen komma fram, ett och ett, och markera ord eller bokstäver som 

de känner igen. Sharing översätter vi till fritt berättande, vilket innebär att barnen delar med 
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sig av något, till exempel intressen eller vad de gjort i helgen. Studien visade att fritt berättande 

var det innehåll i samlingen som gav flest öppna frågor till barnen och möjlighet för dem att 

öva på att i grupp berätta om sina tankar. Det gav även förskollärarna möjlighet att fördjupa 

barnens förståelse. Resultatet av studien visade också att fritt berättande gav flest språkliga 

utbyten hos barnen. Studiens författare poängterade dock att fritt berättande inte var så vanligt 

och endast pågick en kort stund. För att kunna uppnå en samling av hög kvalitet fordras mycket 

talutrymme och engagemang hos barnen (Bustamante, Hindman, Champagne, & Wasik, 

2018).  

Emilsson och Johansson (2013) har forskat kring barns delaktighet och genus i samlingar. Deras 

studie visade att delaktigheten både berodde på barnets vilja att delta, samt förskollärarens vilja 

att låta barnen vara delaktiga. Resultatet visade även skillnader i hur pojkar och flickor blev 

bemötta vid samlingen. Samtidigt lyfte förskollärarna i studien gruppen som viktig och den 

värderades därför högt i samlingen. De menade att det var betydelsefullt att dagligen samla ihop 

barnen med en förhoppning att förstärka känslan av gemenskap. Även Ekström (2007) lyfte 

vikten av att ge utrymme för barnen att utveckla sociala kompetenser som betydelsefullt. Att 

använda samlingen i detta syfte kan grundas i skollagens beskrivning av förskolans uppdrag, 

att främja en social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning (SFS 2010:800). 

Att förbereda barnen för fortsatt utbildning nämndes också i Ekströms studie (2007), där 

samlingen i detta avseende bidrog till att fostra barnen i att kunna sitta stilla, lyssna till 

instruktioner samt vänta på sin tur. Emilsson och Johanssons studie (2013) visade att barnen 

förväntades delta i samlingar samt sitta ordentligt. För att upprätthålla denna ordning kan det 

behövas tillrättavisningar av förskollärarna, vilket därmed gör att värdet av delaktighet 

försvinner i en samlingsstund.  

Samlingen används inte bara i Sverige, utan är ett nationellt etablerat fenomen som även 

används i andra delar av världen (Bustamante, Hindman, Champagne, & Wasik, 2018; 

Rubinstein Reich, 1996). I lärandesyfte rankades dock samlingen lågt av svenska och danska 

förskollärare (Broström, Johansson, Sandberg & Frøkjær, 2014). Olofsson (2010), som är 

förskollärare och författare, menade dock att samlingen kan skapa ett första intresse för barnen 

som sedan kan leda till nya upptäckter och lärande. Hon menade att en särskild dynamik uppstår 

när många samtidigt riktar sitt intresse mot något, som det görs i många samlingar, och menade 

därför att samlingen är ett bra redskap ur lärandesyfte.  

År 1993 genomförde Rubinstein Reich en studie på fem olika daghem i Sverige. Empirin 

samlades in genom observationer och intervjuer, och studiens syfte var att skapa kunskap om 
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vad som egentligen händer under en samling samt vad samlingen innebär för dess deltagare. 

Av intervjuerna i studien framkom tre syften med samlingar som förskollärarna i studien 

menade var de mest betydande: barns utveckling av sociala förmågor, skapa en känsla av 

gemenskap samt att skapa en god dagsrytm (Rubinstein Reich, 1993). Då studien genomfördes 

för mer än tjugofem år sedan är det angeläget att studera fenomenet på nytt, genom att utgå från 

förskollärarnas syften med samlingen i förskolan.   

  

3.5 Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie utgör Vygotskijs sociokulturella perspektiv, som den tolkas av Säljö, den 

teoretiska utgångspunkten. Vygotskijs teori kring lärande bygger på att människor lär 

tillsammans. Han menade att kunskap uppstår först i kommunikationen mellan människor för 

att sedan kunna bli en del av den enskilde individens tänkande. Vi förstår samlingen som en 

social konstruktion där flera människor, både vuxna och barn, möts och lär sig tillsammans 

(Säljö, 2015).   

Inom det sociokulturella perspektivet uppfattas människan som både en “biologisk, social, 

kulturell och historisk varelse.” (Säljö, 2015, s.91). Inom det sociokulturella perspektivet finns 

det vissa framträdande begrepp. Två av dessa begrepp är redskap och scaffolding, som har varit 

ett stöd i analysen av det empiriska materialet och har hjälpt oss att förstå samlingens 

funktion. Redskap beskrivs som något som gör det möjligt för oss människor att klara av något 

vi inte hade klarat av med enbart kroppen. Redskapen kan vara både fysiska och mentala och 

finns överallt i vår omgivning. De fysiska redskapen kan till exempel vara en cykel, en spade 

eller en penna. En cykel gör det möjligt att förflytta sig snabbare än till fots och med en spade 

kan vi gräva mer effektivt än med bara våra händer.  Mentala redskap är de verktyg vi använder 

när vi tänker och kommunicerar, exempelvis matematiska begrepp som kilometer och 

geometriska former. Dessa mentala redskap gör att vi människor kan förstå varandra bättre och 

tänka på en mer abstrakt nivå, än om vi inte lärt oss använda dem. Språket betonas som det allra 

viktigaste redskapet. Scaffolding, på svenska stöttning, beskrivs som det moment när ett barn 

eller vuxen lär sig något med stöd från någon som är mer kompetent i denna 

kunskap. Utifrån det sociokulturella perspektivet utvecklas och lär sig människor hela tiden, 

och därför blir vi aldrig fullärda utan kan hela tiden utvecklas både som individer och i grupp 

(Säljö, 2015). 
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 4. Metod 

I denna del presenteras de metodval som gjorts med utgångspunkt i studiens syfte. I första 

avsnittet diskuteras val av metod. Därefter beskrivs urval av respondenter. Sedan presenteras 

förberedelser och genomförande av intervjuerna, följt av metoder för databearbetning och 

analys, samt hur vi förhåller oss till kriterier för tillförlitlighet i utformningen av 

studien. Slutligen presenteras hur vi förhåller oss till forskningsetiken.  

 

4.1 Val av metod 

Eftersom studiens mål är att bidra med förståelse för förskollärares syfte med samlingsstunder 

i förskolan har semistrukturerade intervjuer använts. Intervjuerna har delats upp så att en 

forskare har intervjuat en respondent vid varje intervjutillfälle. Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver semistrukturerade intervjuer och annan kvalitativ forskning som ett sätt för forskaren 

att komma nära den miljö och de personer som ska undersökas. Semistrukturerade intervjuer 

har öppna frågor, vilket skapar möjlighet för deltagarna att ge utförliga svar samt att forskaren 

direkt kan svara på det deltagaren säger och ställa nya frågor (Christoffersen & Johannessen, 

2015).  

I semistrukturerade intervjuer kan forskaren anpassa i vilken ordning frågorna ställs samt hur 

de ställs (Christoffersen & Johannessen, 2015; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Semistrukturerade intervjuer bygger på en intervjuguide med öppna frågor utan på förhand 

bestämda svarsalternativ, men med en viss standardisering (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Vi har skrivit ner ett antal frågor att utgå från vid intervjuerna (se bilaga 1), men med 

möjlighet att ställa följdfrågor eller ändra ordningsföljden efter behov.   

För att få tag i den information som eftersöktes har ett flertal förutbestämda frågor 

använts. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är det en fördel att standardisera 

intervjun i form av förutbestämda frågor när forskarna gör intervjuer var för sig. Därmed ges 

respondenterna samma frågor och svaren kan jämföras med varandra.   

 

4.2 Urval 

Eftersom det enligt Skolverket (2018) är legitimerade förskollärare som är ansvariga för det 

pedagogiska innehållet i förskolans verksamhet, har respondenter inom denna grupp 
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tillfrågats. Vid val av respondenter har därför ett kriteriebaserat bekvämlighetsurval använts. 

Kriteriebaserat urval innebär att välja ut respondenter som uppfyller vissa kriterier 

(Christoffersen & Johannessen, 2015), i detta fall utbildade och verksamma förskollärare. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskare kontaktar förskollärare som de tidigare varit i kontakt 

med och som befinner sig geografiskt nära. Anledningen till att bekvämlighetsurval använts var 

att det lämpade sig för studiens omfattning.  

Vi har intervjuat sex förskollärare. Genom att intervjua sex personer ur en särskild grupp kan 

forskare få fram ett material som är relativt oberoende av personers egna uppfattningar om ett 

specifikt ämne (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Efter sammanställningen 

av datan märkte vi att materialet gav en rik grund för analys, samt att svaren hade börjat bli 

upprepande. Vi upplevde därmed att det hade samlat in tillräckligt med empiriskt material för 

att uppnå en mättnad, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver som att forskarna 

samlat in ett material där de känner igen svaren i de olika intervjuerna. Förskollärarna som har 

intervjuats arbetar på fyra olika kommunala förskolor i två olika kommuner, med anledning av 

att skapa en bredd i materialet för att inte bli färgade av en viss förskolas syn på samlingen. För 

att effektivisera datainsamlingen och skapa goda förutsättningar för respondenten att känna sig 

trygg, och inte i underläge i intervjusituationen, genomförde vi tre intervjuer var. Genom att 

vara två personer som intervjuar kan respondenten känna sig i underläge och på så vis uppleva 

intervjun som överväldigande (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

 

4.3 Genomförande 

I ett tidigt skede av arbetet kontaktades de tilltänkta deltagare via mail eller telefon. Vid 

kontakten informerades om studiens syfte, vald metod samt intervjuns förväntade tidsåtgång. 

För att tillmötesgå respondenterna var vi flexibla gentemot deras önskemål om datum och tid 

samt anpassade oss efter deras tillgänglighet. Respondenterna tillfrågades även om val av 

plats. Christoffersen och Johannessen (2015) har föreslagit att låta respondenten välja plats för 

att därigenom bestämma ramarna för intervjun. Önskemålet från vår sida var att det på platsen 

skulle finnas möjlighet för oss att sitta ostört genom intervjun. I god tid före intervjun skickades 

ett missivbrev (se bilaga 2) till respondenterna där vi återigen beskrev studiens syfte samt 

informerade om hur vi förhåller oss till Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid intervjutillfället skrev både intervjuare och respondent under 

dokumentet.   
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Vi fick förfrågan av två förskollärare att skicka intervjuguiden i förväg, men i ett försök att 

verkligen komma åt de enskilda förskollärarnas syften med samlingar gjordes ett val att inte 

göra detta. Eftersom syftet var att ta reda på enskilda förskollärares intentioner med samlingar, 

ville vi att svaren skulle vara så spontana som möjligt och inte påverkade av vad respondenten 

trodde sig vara det rätta svaret. För att försöka tillmötesgå deras önskemål erbjöds istället dessa 

respondenter att få intervjufrågorna utskrivna till intervjutillfället.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelning. För att undvika att samtalet avbryts på 

grund av tekniska problem (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015), förbereddes intervjuerna 

genom att inspelningsfunktionen och batteriet kontrollerades. Genom att spela in intervjun 

kunde intervjuaren fokusera på respondenten samt få med detaljer i det som sades. Vi anser 

även att det är viktigt att kunna ha ögonkontakt med den person vi intervjuar, för att på så sätt 

visa intresse och engagemang. När intervjuerna var genomförda transkriberades materialet så 

snart som möjligt, inom 48 timmar, för att kunna inkludera intryck och tankar som dykt upp 

under intervjuerna. Vid transkriberingen användes en gemensamt framskriven mall som senare 

skulle underlätta vid läsning och analys (se bilaga 3). Mallen består av en tabell med fyra 

kolumner. I den första kolumnen skrevs vid varje uttalande fram intervjuarens namn samt det 

fingerade namnet för respondenten. I andra kolumnen skrevs det ordagrant ner vad som sades i 

intervjun. Den tredje och fjärde kolumnen användes till att göra notiser, både i samband med 

transkriberingen och i analysarbetet.  

  

4.4 Databearbetning och analys 

Utifrån det sociokulturella perspektivet har vår förförståelse av samlingen som ett redskap för 

lärande fått leda oss genom databearbetningen och analysarbetet. 

För att få en bra överblick av intervjun är det viktigt att läsa igenom sitt transkriberade material 

om och om igen (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Därför lästes materialet noga igenom 

flera gånger, först var för sig och sedan tillsammans. Sedan fortsatte databearbetningen och 

analysarbetet, där tematisk analys och kodning användes. Bryman (2018) för fram tematisk 

analys som ett vanligt tillvägagångssätt i kvalitativ forskning. Vidare förklarar han att tematisk 

analys kan beskrivas på olika sätt, men att det i stort sätt är identifierade kategorier utifrån 

insamlad data kopplat till forskningens fokus. Kodning innebär att notiser gjordes i 

transkriberingsmallen i form av nyckelord (Bryman, 2018). Ur empirin urskildes 17 stycken 

nyckelord, exempelvis ämneskunskap, uppföljning och utveckling, lärande och temaarbete. I 
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nästa steg skrevs ett nummer fram som kod vid varje nyckelord, för att på så vis underlätta vid 

orienteringen i transkriberingsmaterielet och göra det lättöverskådligt. Utifrån vår sortering av 

materialet, i form av nyckelordskodning, kunde återkommande inslag urskiljas som därefter 

slogs samman till teman. Teman skapar i sin tur en teoretisk förståelse för datan. I samband 

med att teman identifierades reducerades samtidigt de delar av materialet bort som inte 

uppfattades som relevanta för studien. Syftet med denna reducering är enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015) att lyfta fram och samtidigt ge plats åt det som ska uppmärksammas. De 

teman som framkom ur nyckelordskodningen delades in utifrån studiens frågeställningar och 

kommer att presenteras i resultatdelen i form av rubriker. Rubrikerna är: Skapa 

gruppgemenskap, Barns lärande, Hantera konflikter, Tid för förberedelse och organisation, 

Tid för temaarbete, Tid för återhämtning och Samling som traditionsbärare. 

  

4.5 Tillförlitlighet 

En väsentlig del i forskning är materialets tillförlitlighet (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Bryman beskriver Guba och Lincolns fyra delkriterier för tillförlitlighet (Bryman, 

2018; Guba & Lincoln, 1994). Trovärdigheten innebär att forskaren säkerställt att forskningen 

utförts enligt de forskningsregler som finns att förhålla sig till, samt att resultaten rapporteras 

till deltagarna. Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat ska kunna överföras till 

samma kontext vid en annan tidpunkt, eller till en annan kontext. Pålitlighet innebär att studiens 

läsare ska kunna följa alla steg i forskningen, exempelvis urval och analysmetod. För att skapa 

en pålitlighet till studien är det viktigt att skapa en fullständig redogörelse för alla steg i 

forskningen. Det sista delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att forskaren 

handlat i god tro och inte medvetet låtit personliga värderingar påverka undersökningen.  

Ovanstående kriterier har vi försökt uppfylla genom att vara noggranna i redogörelsen för hur 

tillvägagångssättet i de olika stegen utförts i forskningsprocessen och de val som gjorts. I 

bearbetningen av data har ett försök gjorts att undvika en bedömning av materialet utifrån 

personliga åsikter gällande förskolans verksamhet, vilket Löfdahl (2015) menar är 

betydelsefullt att undvika om ett resultat ska framställas på ett vetenskapligt vis.  
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4.6 Etiska aspekter 

I missivbrevet beskrevs studiens syfte samt information om vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

för forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att informera deltagarna 

om syftet med undersökningen. Informationskravet visades hänsyn till genom att informera 

deltagarna om studiens syfte både muntligt och skriftligt innan intervjun påbörjades. Deltagarna 

informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande, samt att detta inte skulle ge några negativa konsekvenser. Samtyckeskravet ger 

deltagaren möjlighet att själv bestämmer över sin medverkan i studien och ska därför ge 

samtycke till att delta. Deltagarna fick skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 2), vilket 

innebär att samtyckeskravet har tillgodosetts. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna ska 

ges största möjliga konfidentialitet, alltså att utomstående inte ska kunna identifiera enskilda 

individer eller grupper. Konfidentialitetskravet har visats hänsyn till genom att vi i allt skrivet 

material har avidentifierat deltagarnas och förskolornas namn, samt kommunerna som 

deltagarna är verksamma i. I resultatdelen används därför fingerade namn. Dessa namn är: 

Anders, Judith, Petra, Kalle, Maria och Sara.  Det insamlade materialet och de signerade 

missivbreven har förvarats så att obehöriga inte fått tillgång till det. Nyttjandekravet innebär att 

de uppgifter forskaren samlar in från deltagare endast får användas till forskningsändamål eller 

ändamål som deltagarna har godkänt. För att tillgodose nyttjandekravet kommer materialet som 

samlades in endast användas i arbetet med studien och all data raderas när studien är 

godkänd. För att hantera materialet på ett respektfullt sätt har ett försök gjorts till att inte lägga 

några personliga värderingar i tolkningar, utan analysen är saklig i relation till studien syfte 

samt tidigare forskning.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat i huvudrubriker utifrån studiens frågeställningar. 

Första delen handlar om förskollärarnas intentioner med samlingar, följt av samlingens roll i 

förskolans verksamhet. Den avslutande delen tar upp förskollärarnas definitioner av fenomenet 

samling. Under varje huvudrubrik presenteras de teman som framkommit vid analysen av 

empirin. 

  

5.1 Intentioner med samlingar 

I samtliga intervjuer framkommer det att förskollärarna har en viss intention med samlingar 

men att intentionerna skiljer sig åt beroende på syftet med samlingarna. Vi har sammanställt 

intentionerna till tre teman, vilka är: skapa gruppgemenskap, barns lärande samt hantera 

konflikter.  

  

5.1.1 Skapa gruppgemenskap  

Ett tema som har framträtt ur empirin är förskollärarnas intention att skapa någon form av 

gemenskap i gruppen. Förskollärarna har beskrivit det som att alla blir sedda, en vi-känsla, att 

få ihop gruppen, en gruppkänsla, att mötas eller att vara närvarande pedagoger.  

Sara beskriver hur samlingen kan skapa en gemenskap mellan förskolläraren och barnen:   

Man kommer nära barnen, man liksom…Ja det är på något sätt också… man skapar någon 

relation. Det gör man ju hela tiden, men då kommer man nära barnen och man sitter ner i lugn 

och ro och det är bara vi liksom.   

Kalle lyfter att det är viktigt att barnen känner sig sedda på samlingen och beskriver 

gemenskapen som en vi-känsla. “Alla barn ska känna sig sedda när de sitter på samlingen, jag 

vill att de ska få ut att det egentligen ska vara en liten rolig stund. Få en liten vi-känsla av det 

hela.” Anders pratar om att skapa gemenskap i gruppen genom att se över vilka som är på plats 

eller inte. “Det handlar ju om gruppen och om att få ihop gruppen. Alla ska veta att, vem är här 

idag? Är det någon som är sjuk? Är det någon som är hemma?”  

Flera förskollärare pratar om vikten av själva gruppen av människor som vistas på 

förskolan.  Judith berättar om en av anledningarna till att de har samlingar som ett sätt för 

gruppen på förskolan att lära känna varandra ordentligt:   
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[…] och ibland är det för att… Att bara att vi ska känna att det är vi som är gruppen här på 

förskolan. Att man ska få känna liksom att man... ja, men att man känner varandra ordentligt.   

Förskolläraren Petra pratar om gemenskap i samlingen i form av att mötas. Hon beskriver att 

ett syfte med samlingen kan vara just detta möte i sig: “Sen är inte alltid syftet att det ska vara 

ett lärande i själva samlingen utan ibland är det själva mötet.” Sara menar att samlingen är en 

bra form att kunna vara en närvarande pedagog med alla barn, eftersom det inte alltid hinns 

med i den övriga verksamheten.  

  

5.1.2 Barns lärande 

En framträdande intention med samlingar är lärande och utveckling hos barnen. Analysen visar 

att förskollärarna använder samlingar som ett redskap för lärande. Empirin visar främst lärande 

i form av språkutveckling, matematik, temarelaterat och utveckling av sociala förmågor. 

Mindre framträdande lärande som lyfts är skapande och målande, samt ett förberedande för 

skola och samhället. Vissa förskollärare beskriver att de har ett förutbestämt innehåll i 

samlingarna bestående av matematik, språk och temarelaterat innehåll, och därmed blir detta 

innehåll högt prioriterat. Det som lyfts allra mest är språkutveckling i olika former bestående 

av språklekar, sånger och ramsor samt begreppsutveckling, exempelvis veckodagar, månader 

och årstider. Sara beskriver samlingen som ett bra redskap för lärande inom det svenska språket 

för barn som inte har svenska som modersmål:  

Ja men när man jobbar med många barn som inte har svenska som modersmål så känns det som 

att samling blir väldigt bra just för språket och sådär […] Vi har haft chefer här som inte tycker 

att man ska ha specifik samling en viss tid, men jag tycker det och framför allt, de här barnen 

behöver, ja men jag tror det är jättebra för deras språkliga utveckling.  

Ett par förskollärare pratar om samlingen som skolförberedande inför förskoleklassen och 

vidare skolgång. Kalle beskriver det så här: “Och det kommer ju bli ännu mer samlingslikt när 

de börjar i skolan, så det är en förberedelse dit.” Sara berättar:  

Alltså jag tänker på nåt sätt så är det bra att veta, det är därför jag tjatar om det här med 

veckodagarna, månader och årstider, för det är ändå en viktig grej att kunna i samhället. När 

man kommer ut, när man börjar skolan och så där. Så det är ändå nånting som jag känner så här, 

det är ganska viktigt att de lär sig.  

Flera förskollärare pratar om ett socialt lärande, som att lära sig lyssna på andra, prata inför 

gruppen och att respektera varandra. Judith berättar att de använder sig av en talpinne på 
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samlingarna, vilket innebär att den som håller i pinnen har ordet och att de andra ska lyssna på 

den som pratar. Anledningen är att personen ska veta att de andra lyssnar när man berättar 

något. Hon berättar också om samlingen de har på måndagar, då alla barn som vill får berätta 

vad de vill, utan att de vuxna styr vad det ska handla om. Judith förklarar: “Utan det är själva… 

liksom målet är ju ändå att... man ska våga prata och man ska bli lyssnad på”. Anders menar 

också att det är viktigt att lyssna på varandra. “Man ska kunna sitta, lyssna. -Vad var det nu hon 

sa? Lyssna vad hon sa.”   

 

5.1.3 Hantera konflikter 

Ett tema vi urskilt ur empirin är förskollärarnas intention att arbeta med konflikthantering i 

samlingarna. Främst handlar det om att lösa konflikter som uppstått mellan barnen i gruppen. 

Förskollärarna pratar om dilemman, konflikter, värdegrund och kränkningar. Anders berättar: 

“Det var några som hade varit dumma mot varandra. Ja men då blev det ju värdegrund på den 

samlingen istället. Så tänker man ibland.” Detta utdrag ur materialet exemplifierar även att 

förskollärare är flexibla i sina intentioner med samlingen, då Anders valde att ändra intention 

till följd av en händelse i barngruppen. En annan förskollärare berättar att de brukar dramatisera 

aktuella konflikter och sedan låta barnen komma med förslag på lösningar, för att sedan 

dramatisera den igen. Petra berättar:  

Till exempel, vi har haft väldigt många dilemman där... det kanske har varit en konflikt ute på 

gården, och ibland löser de ju det själva... men det sista har vi jobbat jättemycket med... för vi 

har barn med annat modersmål […] Så då har vi vuxna dramatiserat hur konflikten har gått till 

och så har... Barnen har själva fått sätta ord på det, det de ser utifrån den upplevelsen vi har. Och 

sen så har vi kommit på lösningar hur man hade kunnat göra istället. Först vad var det som blev 

fel, vad var det som blev tokigt. Och sen har vi dramatiserat vad man kan göra istället.  

Genom att dramatisera och diskutera konflikter i samlingen får barnen möjlighet att lära av 

varandra med pedagogerna som stöd. Anders och Kalle berättar att de använder samlingen för 

att samtala tillsammans med barnen om konflikter som skett. Kalle menar att samlingen är högt 

prioriterad i dessa fall.  

Jag tycker det är viktigt om man måste stoppa upp verksamheten, om det hänt någonting. Om 

det är någon kränkning eller något annat som man måste samtala med hela barngruppen om, då 

tycker jag att det är viktigt med samlingar. Att alla får samma information och samma 

förhållningsregler.   
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Empirin visar att det inte verkar vara en intention att använda samlingen som ett redskap för 

att lösa konflikter mellan förskollärare och barn, utan endast barn emellan.  

 

5.2 Samlingens roll i verksamheten 

Vid analysen identifierade vi fyra olika teman gällande samlingens roll i förskolans 

verksamhet. Vi har valt att kalla dem tid för förberedelse och organisation, tid för temaarbete, 

tid för återhämtning samt samling som traditionsbärare.  

  

5.2.1 Tid för förberedelse och organisation 

Förskollärarna för fram att en samling kan användas som ett forum där de kan informera hela 

barngruppen om något som har hänt eller om något de ska göra. “[…] då kan man ibland samla 

ihop barnen och berätta att nu ska vi […] att man liksom förbereder barnen på det som ska 

hända sedan.” (Judith) 

Vidare berättar förskolläraren Anders att de på hans avdelning ibland använder samlingen som 

ett redskap för organisation, det vill säga underlätta vid vissa övergångar mellan olika 

aktiviteter “[…] alltid på förmiddagen innan vi går ut. Och sedan brukar det vara en liten stund 

innan mellanmålet, som vi samlar ihop dem där lite.” På Marias avdelning har de flera 

samlingar under dagen varav de flesta har en organisatorisk roll. Hon säger att: 

Men det är nog för att samla ihop sig, att vi är på samma ställe när man ska, ja då antingen ha 

morgonsamlingen eller innan man ska gå och äta frukost eller lunch och mellanmål där då att, 

samlar vi ihop oss där så att inte några kommer därifrån och några kommer därifrån och…Så 

där att, de vet att: nu gör vi det här gemensamt. (Maria)  

Petra och Kalle förklarar att samlingen ibland fungerar som ett redskap för att kontrollera om 

alla barn är på plats. “Man har liksom bara samlat ihop dem för att se, är alla på plats.” (Petra) 

Men båda tillägger samtidigt att dessa samlingar i deras ögon inte är någon lustfylld stund för 

barnen. Därför blir denna typ av samling snarare för personalens skull, istället för barnens.  

  

5.2.2 Tid för temaarbete 

Samtliga förskollärare lyfter samlingar som betydande för temaarbete. Judith berättar följande: 

“Ja en typisk samling får väl ändå vara temasamlingarna. De har vi ju i alla fall tre dagar i 
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veckan och de andra samlingarna blir ju mer två dagar då.” Likaså beskriver Sara att de har 

temasamlingar tre dagar i veckan.  Samlingens innehåll påverkas således av det aktuella temat 

på avdelningen. Maria berättar följande om hur de på hennes avdelning arbetar med temat, hur 

ekorren bor, samt hur temat påverkar samlingens innehåll.  

Är det så vi går efter projektet så är det ju någonting med ekorren, och nu har de haft mycket att 

vi har byggt i olika material eller olika byggkonstruktioner med lego eller med byggklossar eller 

något sånt där, att de har fått bygga ett ekorre-bo med olika grejer i.  

Fortsättningsvis är det flera av förskollärarna som lyfter att de vid temaarbete delar in barnen i 

mindre grupper för att på så vis lättare kunna följa barnens intresse och samtidigt skapa en 

dynamik i den gruppen. Slutligen menar förskollärarna att samlingen fungerar som ett redskap 

till att driva temaarbetet vidare. För att kunna göra detta behöver de sätta sig ner och prata med 

barnen. Anders förklarar: “Och just det här, hur man ska gå vidare med temat, för där får man ju 

vara vaken för barnen.” Samlingen bli ett redskap för förskollärarna att lyssna på barnen och ta 

reda på vad de är intresserade av.  

  

5.2.3 Tid för återhämtning  

Flera förskollärare beskriver samlingens roll som tid för återhämtning. De menar att barnen vid 

samlingar får möjlighet att samla sig en stund, återhämta sig från den övriga 

verksamheten. Petra beskriver följande: “Och andra stunder kanske man behöver bara 

återhämtning, samla sig en stund.” Samlingen kan också ses som ett redskap för att skapa lugn 

i gruppen.  

Ja men jag väljer ju det ibland för att lugna ner gruppen, för att man märker kanske att de är 

rastlösa eller inte riktigt vet vad de ska göra och det blir lite spring. Då väljer jag att sätta mig 

ner och samla dem och göra någonting som jag vet de tycker är roligt. […] Det känns som det 

är en, det blir en lugn stund. Man samlar dem och det blir lugnt. (Sara)  

Citatet visar här att samlingen skulle kunna fungera som tid för återhämtning för både barnen 

och personalen. I och med att barnen samlas tillsammans och att gruppen blir lugn får samtidigt 

förskolläraren möjlighet att återhämta sig. Utifrån ovanstående citat kan 

återhämtningen, genom en lugn stund, ses som något positivt till skillnad från rastlöshet, spring 

och att inte veta vad man ska göra.   
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5.2.4 Samling som traditionsbärare 

Analysen visar en föreställning om att en anledning till att fenomenet samling 

används i förskolans verksamhet är att det är en förskoletradition som lever kvar sedan förr. 

Samtliga förskollärare använder fenomenet samling som ett återkommande moment, som enligt 

tradition, och de har någon form av samling varje dag. De tillägger att samlingen i sig inte ser 

likadan ut nu som den gjorde då och att det inte behöver vara något negativt att hålla kvar vid 

gamla traditioner.  

Men samtidigt är jag rädd att ordet samling ska bli något fult. Det är en del av förskole-

traditionen, och bara för att det är en del av förskoletraditionen så behöver det ju inte se likadant 

ut som det alltid har gjort. (Petra)  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att samlingar har flera betydande roller i förskolans 

verksamhet. Judith uttrycker följande om samlingens betydelse för verksamheten: “Jag tycker 

inte att det skulle funka om man inte hade samling.”  

  

5.3 Definitioner av fenomenet samling 

Analysen av empirin visar att förskollärarna till stor del definierar fenomenet samling på ett 

likartat sätt. Samtliga menar att en samling innebär att gruppen på avdelningen samlas 

gemensamt. Vissa gånger kan det vara hela gruppen som samlas och andra gånger smågrupper, 

men att på något sätt vara en del av en helhet för en stund. Kalle uttrycker sig så här:  

För mig är begreppet samling att den grupp man tillhör på förskolan, i det här fallet då, den 

avdelningen man tillhör med de ansvariga pedagogerna samlas. Och tillsammans har en stund. 

Det är begreppet samling för mig. Samling är att man är en del av någonting större. Man är en 

del av en enhet, helt enkelt. En tillhörighet, på något sätt.   

Förskollärarna berättar även att längden på en samling kan variera, men att de är flexibla och 

kan anpassa längden efter enskilda barns, barngruppens och personalens behov. Om ett eller 

fler barn av någon anledning avviker från den samlade gruppen ses det ändå fortfarande som 

en samling. Det finns alltså ingen specifik längd på samlingsstunden för att det ska räknas som 

en samling, det enda kravet är att gruppen samlas en stund. Vad denna stund innebär i tid är 

väldigt olika från förskollärare till förskollärare.   

Ibland känner man ju av barnen om de liksom klarar det längre. Jag tror vi har haft en samling 

på femtio minuter för de fixade det. Men ibland så kanske de inte fixar mer än tio minuter […] 

något barn är ju inte med mer än kanske en halv till en minut, och sedan är det bra liksom. (Sara)  
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Samtliga förskollärare är överens om är att samlingen ska vara något lustfyllt. Judith poängterar 

att: “Det ska kännas roligt, det ska vara liksom en glädje.” Samtidigt betonar flera av 

förskollärarna att det är upp till den pedagog som håller i samlingen att genomföra den på ett 

sätt som gör det lustfyllt för barnen. Sara beskriver det så här: “Det gäller ju att göra det på ett 

roligt sätt.” Empirin visar att det förekommer samlingar som av förskollärarna upplevs som 

mindre lustfyllda, exempelvis kontrollsamlingar som Kalle lyfter. Huruvida samlingen upplevs 

som lustfylld eller ej kan dock skilja sig från person till person. Petra uttrycker följande om hur 

samlingen kan upplevas på olika sätt:  

Är barnen själva delaktiga i utformningen så tycker de säkert att det är jättemycket roligare, men 

samtidigt så kanske det bara är roligare för de barn som är delaktiga i just den utformningen. De 

18 andra...de kanske inte tycker att det är lika spännande.”  

I empirin lyfter flera av förskollärarna att de använder sig av konkret material vid samlingen 

för att skapa en tydlighet i det de vill uppmärksamma barnen på. Konkret material kan 

exempelvis vara en talpinne, sångpåsar eller flanosagor. Istället för att förskolläraren berättar 

en saga med bara sin röst, kan en flanosaga bli ett redskap att berika sagan så att barnen lättar 

kan följa med i sagans handling. Analysen visar att förskollärare använder de konkreta 

materialen som fysiska redskap i sin intention att göra samlingen mer lustfylld för barnen än 

vad den troligtvis hade blivit utan dessa redskap. Anders betonar att: “Och när man har sådant, 

då blir det ju också mer lustfyllt.”   

I definitionen av fenomenet samling är platsen inte ett krav för innebörden av begreppet. Dock 

framkommer således platsen som betydande. Platsen för samlingar är allt som oftast densamma 

och de genomförs mestadels inomhus. Anders betonar att: “Vi samlas alltid på gråa mattan.” 

Vidare berättar Kalle att de på hans avdelning inte har någon optimal plats för samlingar men 

att han önskar att de hade haft ett specifikt samlingsrum. De gånger samlingar sker på andra 

platser är då barnen delas in i mindre grupper eller vid kontrollsamlingar utomhus, då det 

kontrolleras om alla barn är på plats.   

Hur förskollärarna väljer att strukturera upp samlingarna skiljer sig åt. Därmed behöver 

samlingen inte ha en särskild struktur för att räknas som en samling. Sara anser att det är viktigt 

att skapa en rutin för samlingsstunden och beskriver att de alltid följer en viss ordning: först 

sång och därefter samtalas det om veckodagar och tid på året.  

Vi sitter inne på avdelningen, i en ring. Sedan kör vi alltid en sång, så de vet liksom att nu börjar 

samlingen. […] och sedan går vi igenom månad och liksom så där. Och så går vi oftast igenom 

hela veckan, hur veckan, vilka veckodagar det är och hur man tecknar veckodagarna för att 
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förstärka liksom, så de kommer ihåg dagarna. Månaderna, årstid, veckodag, hela tiden, för det 

känns som man behöver liksom.  

Likaså Maria anser att det är viktigt med struktur och menar att de mest strukturerade 

samlingarna är de som blir mest lyckade. Kalle lyfter att samlingarna på hans avdelning 

mestadels är ostrukturerade men att han däremot har en önskan om en tydligare struktur för 

genomförandet av en samling. Petra berättar att deras samlingar ser väldigt olika ut 

strukturmässigt, men hon betraktar å andra sidan inte det som något problem.   

Sara är den enda som lyfter att det måste finnas ett lärandesyfte för att det ska räknas som en 

samling. Hon inkluderar därmed inte att äta frukt innan de går ut på gården i fenomenet samling, 

då hon anser att det måste ske någon form av aktivitet med ett specifikt syfte.  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att fenomenet samling innebär att en grupp på 

förskolan samlas för att ha en stund tillsammans. Empirin visar att denna stund kan ha olika 

struktur, längd, plats, gruppstorlek och syfte.  
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6. Diskussion 

Målet med studien har varit att undersöka hur förskollärare beskriver sina syften med 

samlingsstunder i förskolan. Frågeställningarna vi har ämnat besvara är:   

• Hur definierar förskollärare fenomenet samling?  

• Vilka intentioner beskriver förskollärare att de har med samlingar i förskolan?   

• Vilka roller uppger förskollärare att samlingar har i deras verksamhet?   

Detta kapitel innefattar resultatdiskussion, metoddiskussion och slutligen förslag på vidare 

forskning. I första delen, resultatdiskussionen, diskuterar vi vårt resultat i förhållande till 

tidigare forskning. I avsnittet lyfts även vad studien bidragit med för kunskap inom området. I 

andra delen, metoddiskussionen, utvärderar vi våra metodval och huruvida dessa har gjort det 

möjligt att försöka svara på våra frågeställningar. I sista delen ger vi förslag på vidare forskning 

inom studiens område.  

 

 6.1 Resultatdiskussion 

Vi förvånades över hur pass lite syftet med samlingar skiljer sig åt i vårt resultat i jämförelse 

med Rubinsteins Reichs studie från 1996, då det skett stora förändringar inom förskolan under 

den tiden. Rubinstein Reich har kategoriserat respondenternas syften i följande: barns 

utveckling av sociala förmågor, skapa en känsla av gemenskap samt att skapa en god dagsrytm. 

I stort sett alla syften vi har hittat vid analysen stämmer överens med det som Rubinstein Reich 

kom fram till på 90-talet. Samtidigt vill vi lyfta olika detaljer från vårt resultat som skiljer sig i 

förhållande till tidigare forskning.  

  

6.1.1 Förskollärares intentioner med samlingar 

Resultatet av vår studie visar att den mest betydande intentionen förskollärare har med 

samlingar i förskolan är att skapa en gemenskap i gruppen. Detta stämmer väl överens med 

Socialstyrelsens (1987) tidigare direktiv och Skolverkets (2018) nu gällande riktlinjer om 

vikten av en god gruppkänsla. Det styrker också Emilsson och Johannsson (2013) slutsats, att 

gruppen värderas högt i samlingsstunder. Även Rubinstein Reich (1996) beskrev att 

förskollärares intentioner med samlingar var att skapa gemenskap, och att detta främst skedde 

genom närvaro-upprop. Dock förekommer närvaro-uppropet enbart vid enstaka tillfällen i vårt 
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resultat, och då i form av att belysa för gruppen vilka som närvarar eller är frånvarande. I vårt 

resultat framkommer således samlingen i sig som ett redskap för att stärka gruppkänslan, inte 

enbart genom ett närvaro-upprop. Läroplanen lyfter att förskollärarna ska ansvara för att alla 

barn: “får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i 

gruppen” (Skolverket, 2018, s. 15). Ur ett sociokulturellt perspektiv kan samlingar användas 

som ett redskap för att skapa en god gruppgemenskap där förskollärare kan eftersträva 

läroplanens riktlinje. 

En annan av förskollärarnas centrala intentioner med samlingar som blev tydligt i vår analys är 

att utveckla barns lärande. Denna intention tolkar vi som ett sätt för förskollärarna att försöka 

nå upp till läroplanens riktlinje att barnen i förskolan ska få tillfälle att lära tillsammans och av 

varandra (Skolverket, 2018). Broström, Johansson, Sandberg och Frøkjær (2014) kom fram till 

att förskollärare värderar samlingar lågt i lärandesyfte i förskolans verksamhet. I vårt resultat 

framkommer det dock att samlingen ger barnen goda möjligheter till lärande. Vi fann att 

deltagarna i vår studie lyfte fram gruppen som betydande för lärandet och att samlingen därför 

är ett prioriterat moment i deras verksamhet. Detta resultat bekräftar vår förförståelse utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande och begreppet scaffolding (Säljö, 2015), att barnen 

genom samlingen får tillfälle att samspela med mer erfarna och kompetenta individer på ett 

naturligt sätt. 

Utifrån vårt resultat samt tolkning av tidigare forskning (Bustamante, Hindman, Champagne 

& Wasik, 2018; Rubinstein Reich, 1996) handlar lärande i en samling till stor del om utveckling 

av språk. Bustamante, Hindman, Champagne och Wasik (2018) kom fram till att fritt 

berättande är den del av samlingen som möjliggör flest språkutbyten hos barnen, men att denna 

aktivitet förekommer i förhållandevis liten utsträckning. Då fritt berättande skapar möjligheter 

till språklig utveckling och meningsfullhet hos barnen instämmer vi med tidigare studiers 

rekommendation, att denna aktivitet med fördel skulle kunna användas i större omfattning som 

syfte i förskolans samlingar. Vårt resultat har fått oss att inse att förskollärare lägger mycket 

fokus i sina samlingar på planerade aktiviteter med ett visst innehåll som ska leda till ett visst 

lärande. Att medvetet använda fritt berättande som ett redskap i större utsträckning, tillmötesgår 

flera av förskollärarnas intentioner med samlingar, såsom språkutveckling, prata inför gruppen 

och lyssna på andra. 

I vårt resultat framkommer konflikthantering som en intention med samlingar. Utifrån vårt 

teoretiska perspektiv kan samlingen då ses som ett redskap för att arbeta med konflikthantering. 

När det sker en konflikt i barngruppen anses samlingen vara ett bra tillfälle för att lyfta 



 

25 

 

konflikter på ett generellt sätt, utan att peka ut enskilda individer. I vårt resultat framkommer 

dramatisering som ett sätt att få barnen delaktiga i diskussioner och lösningar av konflikterna. 

Analysen visar att samtalen med och mellan barnen är betydelsefulla i diskussioner kring och 

lösningar av konflikter. Olofsson (2010) menar att när ett problem lyfts i en samling får det ett 

helt annat värde och löses på ett, för barnen, mer tydligt sätt. Gruppdynamiken i en samling kan 

därför användas som ett redskap att bemöta förskollärarens intention att lösa konflikter.   

 

6.1.2 Samlingen då och nu 

Både Moberg (1945) och Rubinstein Reich (1996) har i sina definitioner av samling lyft vikten 

av att den hålls dagligen och på samma tid och plats. Vårt resultat betonar att platsen för 

samlingar fortfarande är betydande. Innebörden av fenomenet samling innebär dock inte att 

platsen måste vara densamma varje gång, utan samlingen kan genomföras på olika ställen och 

vid olika tillfällen under dagen. Huruvida platsens betydelse är viktig varierar och vi tolkar det 

som att det är omständigheter i verksamheten, såsom arbetslagets förhållningssätt och 

lokalernas utformning, som påverkar betydelsen av samma plats och tid för fenomenet samling. 

Vår studie belyser förskollärarnas följsamhet gentemot barnen i förberedelse och genomförande 

av samlingar. De anpassar sig efter barngruppens behov och intresse, och kan många gånger 

frångå sin tänkta planering. Därför tolkar vi att dagens förskoleverksamhet är mer flexibel och 

inte lika fäst vid regler och rutiner som den var förr, till exempel på 1940-talet med Mobergs 

(1945) detaljrika beskrivning av samlingen.  

 

6.1.3 En lustfylld stund 

Olofsson (2010) har lyft att samlingar ska handla om lust och spänning. Hon ser lekfullhet och 

glädje som viktiga inslag för att skapa en meningsfull samling för barnen. Detta är något som 

deltagarna i vår studie också nämner vid flera tillfällen, att samlingen ska vara något 

lustfyllt. Resultatet visar dock att förskollärarna tolkar att barnen upplever samlingar som en 

lustfylld stund, utifrån sina egna tankar om vad lustfylldhet i en samling är. Det är alltså 

förskollärarnas, inte barnens, upplevelse av samlingen som avgör om den är lustfylld eller ej. 

Enligt förskolans läroplan ska förskollärare “ansvara för att varje barn upplever att det är roligt 

och meningsfullt att lära sig nya saker” (Skolverket, 2018. s. 15). Men som författare av denna 

studie har vi dock ställt oss frågan: upplever barnen verkligen samlingen som lustfylld? I våra 

tidigare erfarenheter har vi båda upplevt att barnen inte alltid verkar tycka att samlingar är en 
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rolig stund, genom tolkningar av deras kroppsspråk och kommentarer från dem. I vår empiri 

lyfter två förskollärare att det är deras ansvar att göra samlingen till en rolig stund. En slutsats 

vi drar av detta är att förskollärare ofta har en intention att samlingen ska vara en lustfylld stund, 

men huruvida intentionen uppnås eller ej beror på hur förskolläraren genomför samlingen.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer har vi funnit vara en lämplig metod att använda. Intervjuerna 

möjliggjorde ett nära möte med förskollärarna, där de kunde berätta om sina syften med 

samlingar, och vi kunde därmed samla in en empiri som gav oss goda förutsättningar att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Efter att ha genomfört sex intervjuer upplevde vi en 

mättnad i empirin. Mättnaden gör att vi tror att vi fått en uppriktig bild av de syften som var 

vanligast bland förskollärarna, vilket ökar studiens trovärdighet. Genom intervjuer med öppna 

frågor kunde deltagarna formulera sina egna svar vilket gav oss ett rikt material. Att vi valde 

att inte skicka ut vår intervjuguide till deltagarna i förväg upplever vi som positivt, då 

vi därmed kunde försäkra oss om att svaren inte blivit påverkade av andra personers tankar och 

åsikter. Vi anser att valet vi gjorde var av betydelse för studiens pålitlighet, då målet var att 

undersöka enskilda förskollärares beskrivningar. Med hänsyn till vår metod och genomförandet 

av studien är resultatet överförbart till andra förskolor i Sverige. Vår studie kan väcka ett 

intresse och bidra med idéer till hur samlingen kan användas. 

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att respondenter kan känna sig i underläge av att 

bli intervjuade av två personer samtidigt. Detta var något vi hade i åtanke när vi beslutade att 

genomföra intervjuerna var för sig. Dock anser vi i efterhand att det ändå hade varit en fördel, 

för oss studentforskare, att göra intervjuerna tillsammans. En anledning är att det hade 

underlättat vid analysen av empirin, då det vid några tillfällen har varit svårt att sätta sig in i det 

empiriska materialet som den andra ansvarade för att samla in. Genom att intervjua tillsammans 

hade vi även kunnat ställa fler följdfrågor vid intervjuerna och på så vis samla in ett rikare 

material.  Eftersom vi valde att göra intervjuerna var för sig hade det varit en fördel att i 

förväg ha arbetat fram ett gemensamt sätt att genomföra intervjuerna på, exempelvis diskuterat 

möjliga följdfrågor samt noga diskuterat vad vi skulle fokusera på. Vi hade även kunnat 

utföra testintervjuer på varandra för att synliggöra skillnader i vårt sätt att intervjua.  

Vi har diskuterat om det hade varit en fördel att kombinera två olika metoder för insamlandet 

av datan. Ett alternativ vi har diskuterat var att komplettera intervjuerna med observationer. 
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Observationer hade gett oss ytterligare en dimension av syftet med samlingen. Därigenom hade 

vi kunnat synliggöra om det som sades i intervjuerna också genomfördes i praktiken. Dock hade 

vi inte kunnat genomföra lika många intervjuer om vi skulle ha kombinerat de två metoderna 

på grund av de fasta tidsramarna för studien som vi hade att förhålla oss till. Vi anser dock att 

det antal intervjuer som vi genomförde gav oss en tillräcklig mängd data för att svara an våra 

frågeställningar. Genom hela studien har vi varit noggranna med att redogöra för alla steg som 

tagits i arbetets gång, både vid urval av respondenter, databearbetning och i analysprocessen, 

vilket ökar studiens pålitlighet. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med studien har en nyfikenhet väckts hos oss kring barnens upplevelser av 

samlingsstunder i förskolan. Det hade varit relevant att ta del av hur barnen beskriver samlingen 

och vad de uppfattar att den är till för. Det skulle även vara relevant att kombinera intervjuer 

med observationer för att undersöka förskollärarnas syfte med samlingar, samt variationer i hur 

samlingar genomförs. Utförs förskollärarnas intentioner i praktiken? En annan utgångspunkt i 

vidare forskning kring samlingar skulle kunna vara att genomföra datainsamlingen på förskolor 

med olika pedagogiska inriktningar. Det hade varit angeläget att undersöka om syftet 

med samlingar skiljer sig åt mellan de olika inriktningarna.  

I juli 2019 träder den nya läroplanen i kraft. Därför skulle det vara relevant att koppla dess 

nya innehåll till förskollärarnas tankar kring förskolans samlingar. Ett begrepp som skrivs fram 

i den nya läroplanen, och som det diskuteras mycket kring inom förskolepedagogiken, är 

undervisning. Det skulle därför vara angeläget att forska kring undervisning i relation till 

förskollärarens intentioner med samlingar, eftersom lärande är nära sammankopplat med både 

undervisning och samlingar.  
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Intervjuguide     Bilaga 1 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som utbildad förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på den avdelning du är på nu? 

Kan du berätta lite om din tid som förskollärare? 

 

Hur det ser ut på avdelningen 

Hur vanligt är det med samling på din avdelning? Till exempel, hur ofta har ni haft samling de 

2-3 senaste veckorna?  

Kan du berätta hur en typisk samling ser ut i er verksamhet/på avdelningen? (längd, 

gruppstorlek)  

I vilka olika sammanhang har ni samling? 

Hur tror du att barngruppen upplever samlingarna?   

     Kan du ge något exempel på varför du tror så? 

 

Förskollärarens perspektiv och utvärdering kring samlingar på avdelningen 

Kan du ge exempel på en samling du tyckte var bra?   

     Vad är det som får dig att känna att det var en bra samling?  

Kan du berätta om en samling som inte blev så bra?  

     Vad var det som gjorde att du tycker det gick snett? Hur påverkade det dig att samlingen 

inte gick så bra? 

Om du tänker dig en skala mellan ett till tio, då ett är en helt misslyckad samling och tio är en 

väldigt lyckad samling, var på skalan skulle du placera en typisk samling på din avdelning? 

     Kan du berätta varför du placerar den där?  

Hur viktigt är det med samling på din avdelning? (Är den prioriterad eller bara en del av 

rutinen utan att ni reflekterar på det så mycket?)  



 

 

 

Skulle du vilja ändra på samlingens typiska struktur eller upplägg på något sätt? Hur? Varför? 

(Finns det utmaningar för att göra en sådan ändring?) 

 

Planering 

Kan du ge ett exempel på hur du förbereder dig inför en samling? Brukar de vara spontana 

eller planerade?  

Hur väljer du innehåll till en samling? (Hänger det ihop med temat ni har?) 

Vad vill du att barnen ska få ut av samlingen?  

Kan du berätta om något tillfälle då du har frångått din tänkta planering?  

    Hur ofta händer det? 

 

Bredare tankar kring samlingar 

Vad innebär begreppet samling för dig? 

I vilka sammanhang samlas en grupp på förskolan utan att det är en samling? 

Varför väljer ni att ha samlingar i olika sammanhang?  

Varför tror du att många förskolor använder sig av samling trots att det inte står framskrivet i 

läroplanen? 

 

 

  



 

 

 

Missivbrev med samtycke    Bilaga 2 

Hej! Vi, Camilla Helte och Agnes Lindqvist, genomför en studie i kursen 
Examensarbete inom ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. 
Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor som 
rör förskolans praktik. Ämnet vi valt att skriva om är samling. 

Syftet med studien är att undersöka vilka syften förskollärare har med samlingen på 
förskolan. Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, 
men en betydande del blir också att ta hjälp av er verksamma förskollärare genom 
intervjuer. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Det 
insamlade materialet kommer att raderas vid kursens slut. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan 
avbryta ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att vi kommer att avidentifiera de deltagande förskollärarna, och resultatet 
kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller 
kursansvarig för mer information.  

 

Agnes Lindqvist 

E-post: XXX 

Camilla Helte 

E-post: XXX 

Kursansvarig Ann Ludvigsson 

E-post: ann.ludvigsson@ju.se 

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
 
 

__________ 

 Datum 

 
__________________                             ____________________ 
  Deltagarens signatur                                       Studentens signatur 



 

 

 

Transkriberingsmall    Bilaga 3 

Namn  Kommentar Koder 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 


