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1 Inledning 

Vi vill med denna studie undersöka samlingen i förskolan. Vi har valt att utgå ifrån ett sociokultu-

rellt perspektiv som förknippas med Vygotskij. Han menar att samspel och kommunikation med 

andra samt att sociala aktiviteter är bra för barns utveckling (Egidius 2002).  

Begreppet samling kan definieras enligt Rubinstein Reich (1993):  

Med samling avses med 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 ska 
vara ett regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten och hållas på en 
bestämd plats och på en bestämd tid. (s.15)  

Från tidigare verksamhetsförlagda utbildningsperioder samt arbete i förskola har vi erfarit att 

samlingen genomförs dagligen med barnen i förskolan. Vi har ställt oss frågan varför samlingen 

har blivit en vardaglig rutin. I läroplanen för förskolan 98, reviderad 2010, står det inget om att 

samlingen ska förekomma i den vardagliga förskoleverksamheten. Våra erfarenheter under tidiga-

re verksamhetsförlagda utbildningar samt arbete är att samlingsstunderna har upplevts både posi-

tiva och negativa. Med en positiv stund menar vi när förskolläraren fångat det som barnen varit 

intresserade av och barnen har upplevt det som en rolig stund. Det som har varit mindre positivt 

är när pedagogerna behövt kontrollera att barnen sitter stilla, för att barnen inte varit intresserade 

av det förskollärarna valt att fokuserat på. Utifrån ovanstående text vill vi undersöka några för-

skollärares tankar kring varför de har samlingar och vilken delaktighet barnen har i samlingen. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

2 Bakgrund 

I vår bakgrund kommer vi att ta upp tidigare forskning, Fröbel och samlingens historia, förank-

ring i läroplanen för förskolan, barns lärande och inflytande i samlingen samt sociokulturellt per-

spektiv. 

2.1 Tidigare forskning 

Rubinstein Reich (1993) har skrivit en avhandling om samlingen i förskolan. Avhandlingens syfte 

är att titta på vad som sker i samlingen och varför de har samlingar men också vilken betydelse 

den har för de personer som deltar.  Studiens undersökning baserades på intervjuer och observa-

tioner med personal och barn. Genom sina undersökningar har Rubinstein Reich kommit fram 

till att samlingen har blivit en återkommande inslag i vardagen, med bestämd tid och plats. Van-

ligt förekommande innehåll är upprop, sång, musik, sagor, rörelse, samtal om djur, årstider, natur, 

väder och datum, detta sker under en kortare tid under förskoledagen. Harris och Fuqua (2000) 

skriver att personalen uttrycker att samlingen är en betydelsefull aktivitet, de menar att samlingen 

ger dagen en struktur. Rubinstein Reich (1993) kom också fram till att samlingen ger dagen en 

struktur samt skapar ordning och gemenskap, som i sin tur leder till kontinuitet och ger barnen 

en trygghet. Harris och Fuqua (2000) beskriver att när man i samlingen arbetar med att få ihop 

gruppen och samtidigt möter varje barns behov, så kan samlingen bidra till en positiv atmosfär 

som även kan förekomma i andra aktiviteter under dagen. 

 

Emilson (2007) beskriver att syftet med att ha samlingen kan vara att skapa en gemenskap och ett 

lärande. Hon skriver vidare att för vissa lärare är även dialogen med barnen i samlingen ett viktigt 

syfte, där barnens erfarenheter lyfts fram. Rubinstein Reich (1993) skriver att samlingen kan för 

barnen vara ett tillfälle då de får agera inför andra och på så vis få bekräftelse som i sin tur kan 

leda till barns jag- och identitetsutveckling. Genom sin undersökning har Rubinstein Reich kom-

mit fram till att det finns en delad mening mellan pedagogerna angående samlingens syfte. Vissa 

av pedagogerna tror att samlingen främjar en social träning eller att barnen tränas inför skolan. 

Andra anser att det är under samlingen på förskolan som barnen tillägnar sig mest kunskaper. 

Ivarsson (2003) har kommit fram till i sin avhandling att: ”Konstruktion av gemenskap försiggår i 

förskolan på olika sätt och tar sig olika uttryck i olika sammanhang och situationer. Samlingen 

och de aktiviteter som äger rum under samlingen har bland annat till syfte att skapa gemenskap” 

(s.104). 
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Rubinstein Reich (1993) beskriver pedagogernas roll i samlingssituationerna, att det oftast är pe-

dagogerna som styr samtalen och att samlingen är en vuxenstyrd aktivitet. Ekström (2007) har i 

sin avhandling också kommit fram till att samlingen har en självklar plats i dagens förskolor som 

en planerad aktivitet. Ekström skriver vidare att det är pedagogen som styr innehållet i samlingen 

och att pedagogerna inte samtalar med barnen om deras funderingar och intressen. Det finns en 

förväntan om att alla barn ska sitta ner och delta. Han kom fram till att pedagogerna ställde frå-

gor där det fanns ett givet svar och en stor del för barnen var att försöka anpassa sig till de olika 

momenten i samlingen. Ivarsson (2003) berättar om samlingssituationer där barnen tar mycket 

plats och pratar mycket, där den som leder samlingen tillrättarvisar genom att säga: ”Det är jag 

som håller i samlingen inte du. Nu får du vara tyst.” (s.86). Ekström (2007) beskriver att pedago-

gens främsta uppgift var att genomföra samlingen och syftet kunde vara att barnen skulle lära sig 

att anpassa sig. Samlingen förekommer som en vardaglig aktivitet i mellan 15 - 40 min i olika ut-

trycksformer. Detta sker oftast innan lunch eller före utevistelse. Bergeling (2001) har gjort en 

studie med hjälp av intervjuer och observationer, där hon konstaterade att samlingen var en av 

den mest organiserade aktiviteten i verksamheten. Hon kom fram till att samlingens innehåll inte 

stämde överens med det barnen var intresserade av. Hon skriver att barnen i första hand vid sam-

lingen skulle lära sig turtagning, att räcka upp handen för att de skulle få säga något samt att lyss-

na på varandra. Syftet med samlingen var enligt Bergling att skapa en gemenskap mellan barn och 

pedagoger.  

2.2 Fröbel och samlingens historia 

Olofsson (2010) beskriver att samlingen kan finna sina rötter i Fröbels (1782 – 1852) pedagogik. 

Friedrich Fröbel var en tysk pedagog som grundade barnträdgården, den tyska kindergarten 

(Sandels & Moberg, 1945). Rubinstein Reich (1993) tar upp att den svenska förskolan har sina 

rötter från barnträdgårdarna och barnkrubborna. Sandels och Moberg (1945) skriver att Barn-

krubborna uppkom år 1854 i behovet av att fattiga mammor var tvungna att arbeta för att försör-

ja familjen. Barnkrubborna var till för att passa barn och lokalerna var enkelt inredda. På 1890-

talet kom Barnträdgården till Sverige. Barnträdgården hade ett pedagogiskt syfte med sin verk-

samhet och den var till för alla samhällsklasser. Rubinstein Reich (1993) skriver att Fröbel har 

varit en stor inspiratör för samlingen i den svenska förskolan. I Fröbels kindergarten var samling-

en en återkommande aktivitet, där barnen samlades i en ring. Ringen/Cirkeln var en betydande 

symbol för Fröbels pedagogiska tankar, då den står för oändlighet och genom att barnen skulle 

samlas i en cirkel så skulle de få en förståelse om den helhet som råder i naturen. Samhörighet 
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och gemenskap var även för Fröbel en anledning till att barnen skulle samlas i en cirkel. Samling-

arnas innehåll bestod av rörelselekar, sånglekar, övningar och samtal kring olika intresseområden.  

Rubinstein Reich har i sin studie refererat till boken Barnträdgården som är skriven av Sandels och 

Moberg 1945. Denna bok hade sin utgångspunkt i Fröbels pedagogik. Det var den enda handbo-

ken i Sverige för förskolan fram till 1982. I ett av bokens kapitel som är skrivet av Moberg be-

skriver hon detaljerat uppbyggnaden av samlingen (Rubinstein Reich 1996). Moberg skriver om 

att samlingen skapar en gemenskap och där man sitter i en halvcirkel för att alla ska kunna se var-

andra. Detta för att kunna tillgodose alla. Samlingen bör förekomma dagligen menar hon och bör 

inte vara mer än en kvart – tjugo minuter. Det är en stund när barnen får öva sin koncentration, 

att sitta stilla, lyssna på ledaren och andra barn och det är ett tillfälle där barnen får lyfta sina fun-

deringar. Det som ofta förekom i samlingarna var almanackan, årstider, naturen och samtal om 

vardagshändelser. Föräldrar kunde också komma och be lärarinnan ta upp sådant som berörde 

deras barn och som de själva inte kunde komma tillrätta med (Sandels & Moberg, 1945). 

Rubinstein Reich (1996) skriver att under åren 1968 - 1972 skrevs Barnstugeutredningens betän-

kande som berörde innehåll och arbetssätt i daghem, fritidshem och lekskolor. Barnstugeutred-

ningen var negativ till samlingar, detta för att de förespråkade individuell dialog. Den ekonomiska 

tillväxten ökade under denna period som ledde till ökad kvinnlig arbetskraft, detta bidrog till en 

stor utbyggnad av banomsorgen och ett förslag om en ny förskolepedagogik. Innehållet av sam-

lingen och synen på individen ifrågasattes. Bland annat den tidigare envägskommunikationen som 

förekom i samlingen ogillades nu starkt. I slutet av 1980-talet blev samlingen åter populär, det 

kan ha berott på att syskongrupperna ökade och att temainriktade arbetsätt åter blev populärt 

menar Rubinstein Reich. 1981 gav socialstyrelsen ut en arbetsplan skriver Rubinstein Reich 

(1993) där barngruppen sågs som ett pedagogiskt medel där samlingen blev viktig för barnens 

sociala träning och gemenskap. Förskolans arbetsätt rekommenderades att utgå från gruppen då 

barnen i grupp kunde tränas att lära sig solidaritet, fostran, att lyssna på varandra och att tala i en 

större grupp. Socialstyrelsen gav sedan 1987 ut det Pedagogiska programmet för förskolan, som 

innefattade beskrivningar om förskollans innehåll och arbetsätt. I det pedagogiska programmet 

rekommenderades samlingar för att skapa en gruppkänsla (Rubinstein Reich, 1993). Olofsson 

(2010) skriver att i och med det pedagogiska programmet så var det en tydlig struktur på hur en 

samling skulle vara uppbyggd, vilket innehåll och syfte den skulle ha. Men när läroplanen för för-

skolan kom 1998 så nämns inte ordet samling. Genom ovanstående text kan vi konstatera att 

samlingen har förekommit under en längre tid och haft en mer eller mindre central roll under 

åren. 
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2.3 Förankring i Läroplanen för förskolan 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är något som ska genomsyra hela verksam-

heten. Begreppet samling är inget som nämns i läroplanen, för att styrdokumentet är ett måldo-

kument och tar inte upp om arbetsmetoder (Olofsson, 2010).  I läroplanen för förskolan står föl-

jande:  

Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kva-
litetsutvecklingen i förskolan. 

Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet 
sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i ar-
betslaget i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som 
anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs. (Skolver-
ket, 2010, s. 8) 

Det är upp till varje enskild förskola och pedagog att tolka läroplanen samt att verksamheten ut-

formas utifrån Lpfö 98 om och hur man väljer att arbeta med samlingar, skriver Olofsson (2010). 

2.4 Barns lärande och inflytande i samlingen 

Olofsson (2010) skriver att samlingen skapar gemenskap och sammanbinder gruppen, hon ut-

trycker att det ger trygghet och glädje att tillhöra en grupp. Olofsson har bland annat refererat till 

en studie, där pedagoger har intervjuats om varför de har samlingar. Några anledningar som tas 

upp är att barnen ska bli bekräftade och sedda. Andra är att barnen ska lära sig olika färdigheter, 

så som att visa respekt, vänta på sin tur, lyssna, prata och agera i grupp, men även att utveckla 

språket (genom sagor, sång och musik) och matematiska begrepp. Barnen kan även få informa-

tion och pedagogerna tar också upp att samlingen är av betydelse inför skolstarten. Johansson 

(2003) beskriver utifrån sin undersökning att det skapas ett sammanhang i samlingen där pedago-

ger medvetet arbetar med kommunikation och att öva språk. Ett redskap som är vanligt före-

kommande är språkpåsar. De kan innehålla olika föremål som till exempel figurer och djur som 

kan kopplas till olika sagor med mera. Med hjälp av material som till exempel språkpåsar kan bar-

nen bli uppmärksammade på innebörden av olika lägesbegrepps. Barnen få då en möjlighet att 

öva sitt språk med konkret material. Hon menar på att pedagogerna i dessa sammanhang med 

hjälp av sin röst och tonfall fångar barnens intresse och att det blir ett spännande och lustfyllt 

samtal. Granberg (1999) skriver att det är viktigt med en tydlig början och ett tydligt slut på sam-

lingen och att detta bör vara återkommande inslag varje dag, det kan vara att till exempel sjunga 

en sång eller tända ett ljus. Det är för att tydligt signalera till barnen när samlingen börjar och slu-

tar.  
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Pape (2001) diskuterar barns lärande i förberedda aktiviteter så som samlingar. Författaren menar 

att det innehåll som pedagogen presenterar i förberedda aktiviteter, med ett visst syfte att lära 

barnen något, inte alltid överstämmer med det som barnen verkligen lär sig. Några anledningar 

kan vara åldern och storleken på barngruppen, att pedagogen då inte kan möta alla barnen, men 

det kan också bero på det pedagogen planerat inte intresserar barnen. Hon skriver att samlingen 

kan vara viktig men man bör vara medveten om att barn också lär vid andra tillfällen under da-

gen.  

I boken Lyssnandets pedagogik skriver Åberg om vikten av medvetna och uppmärksamma pedago-

ger angående hur barn förhåller sig och upplever det innehåll som samlingen tar upp: ”Vi var all-

tid mycket noggrant förberedda med roliga förslag, men trotts detta hände det ganska ofta att 

några av barnen sa: ”Är inte samlingen klar snart?” (Åberg, i Åberg & Lenz Taguchi 2009 s.35). 

Åberg beskriver vidare att när en sådan fråga kommer ifrån barnen, så väcks tankarna om att det 

som pågår kanske inte är intressant för barnen. Hon skriver om egna upplevelser som hon har 

varit med om i sin verksamhet, när hon arbetat med tema-samlingar. Pedagogerna hade avsatt en 

speciell tid på dagen, när de trodde att barnen skulle lära sig och syftet var att förmedla viktig 

kunskap. När pedagogerna sedan uppmärksammade att barnen inte upplevde samlingarna intres-

santa och roliga, beskriver Åberg att hon då kände sig misslyckad. När Åberg tittar tillbaka på 

dessa samlingar som var färdigdetaljerade kände hon att hon hade fokus på sig själv och att hon 

skulle förmedla den kunskap som hon hade till barnen. Åberg berättar om skillnaden när hon vå-

gade släppa taget lite om sin planering och följa barnens tankar, hur barnen då blev mer engage-

rade. Under en tid fick hon däremot arbeta mycket med sig själv att ”våga” frångå den planerade 

samlingen och mer försöka lyssna in barnen. Författaren ser inte i dag samlingen som ett tillfälle 

där de ska överföra kunskap till barnen utan istället är samlingen ett redskap att använda för de-

mokrati och etik. Hon lyfte upp till diskussion för vem samlingen är till för och om innehållet de 

presenterade under samlingen var intressant för barnen. Genom diskussioner blev pedagogerna 

medvetna om att de skulle fråga barnen om vad en spännande samling kan innehålla. De fick 

mycket förslag från barnen samt att de lät barnen få hålla i egna samlingar med pedagogen som 

stöd. Olofsson (2010) skriver ”Under en bra samling blir barn bekräftade på ett sätt som gör gott 

för självkänslan. Får barnen dessutom gå in som aktiva deltagare har man förmodligen lyckats 

skapa en meningsfull samling.” (s.131) I läroplanen för förskolan står det följande: ”[...] De behov 

och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen 

av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.” (Skolverket, 2010, s.12). Mårdsjö 
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Olsson (2010) beskriver vikten av närvarande pedagoger i barns lärande genom att till exempel 

vara tillgängliga och lyfta barnens funderingar och frågor.  

Bergeling (2001) beskriver två förskolors skillnader i sin studie; den ena arbetar med att det är 

pedagogerna som planerar samlingen och att barnen ibland får komma med förslag på exempel-

vis sånger. På den andra förskolan planerade de vuxna och barnen tillsammans, barnens synpunk-

ter och intressen togs tillvara på i samlingarna. Bergeling skriver att även om förskolorna arbetar 

på olika sätt så upplevde hon att barnen är passiva medans pedagogen som håller samlingen är 

aktiv. Hon tycker att det är så gott som omöjligt att få med sig alla barnen i en aktiv roll när man 

har samling med en större grupp. Oftast är pedagogernas syfte med samlingen att kunna möta 

alla barnen, men det anser Bergeling att de inte gör i sin studie.  

Emilson (2007) skriver om hur barn i förskolan kan påverka sin vardag. Hon kom fram till i sin 

studie att barnen har mer eller mindre att säga till om beroende på lärarens förhållningsätt. Om 

läraren tar för stor roll i innehållet och genomförandet av samlingen tror Emilson att det finns en 

risk att samlingen liknar mer en skolsituation. 

3 Teori - Sociokulturellt perspektiv 

Egidius (2002) skriver att det sociokulturella perspektivet förknippas med Lev Vygotskij 1896-

1934. Vygotskij var en rysk psykolog och är stor inom den pedagogiska historien. I det sociokul-

turella perspektivet föds människan in i att utveckla ett samspel med andra människor men också 

att man gör sina erfarenheter ihop med andra. För Vygotskij var språket och sociala aktiviteter 

centralt för att en människa skulle utvecklas (Egidius, 2002). Forsell (2005) skriver om Vygotskijs 

tankar kring att människan kan använda sig av olika redskap i inlärningsprocesser. För att kunna 

tänka och kommunicera ansåg Vygotskij att människan måste använda sig av redskap och det vik-

tigaste redskapet är språket.  

Strandberg (2006) beskriver att de tillfällen när barnen verkligen lär sig något är när de känner sig 

delaktiga och är involverad i de aktiviteter och uppgifter som pågår. Vygotskij skriver (i Lindqvist 

1999, s.91) att: ”Studier av minnet har visat att det arbetar starkast och bäst, då det attraheras och 

riktas av ett visst intresse.”. Lindqvist tar upp att för Vygoskij är utgångspunkten barnens intres-

sen vid undervisningen. Strandberg (2006) skriver att enligt Vygotskij har olika sociala aktiviteter 

en avgörande roll för barns utveckling, samt att barnen har möjlighet att träna sig i att tänka, tala 

samt arbeta med problemlösning, emotioner och lärande. Enligt Vygotskijs teori har läraren en 

stor betydelse för elevers lärande, han menar att läraren måste lyssna och observera eleverna för 
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att hjälpa dem i deras utveckling. Genom interaktion med andra barn och vuxna menar Vygotskij; 

”Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedermera kan göra själv” (a.a. s.11). Barnen 

utvecklas tillsammans med läraren men att läraren också utvecklas tillsammans med barnen, Vy-

gotskij menar att det inte handlar om att läraren/vuxna planterar information i barnens huvud 

utan att barnen och vuxna samspelar med varandra. Om förskolor skapar samspel mellan vuxna 

och barn och mellan barn och barn så kommer de att skapa en plattform för barnets utveckling 

och lärande.  

För mänskligt lärande är kommunikativa processer centrala i det sociokulturella perspektivet skri-

ver Säljö (2000), han menar genom att kommunicera med andra tillgodogör man sig nya kunska-

per och färdigheter: 

Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som bar-
net blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd 
iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation. Barnet föds på detta sätt in i 
interaktiva och kommunikativa förlopp som redan pågår och i dessa förlopp finns 
perspektiv på och förhållningssätt till omvärlden redan inbyggda. (s.37) 

 

Strandberg (2006) skriver att det sociokulturella perspektivet som förknippas med Vygotskij ge-

nomsyrar skolans och förskolans läroplaner. I förskolans läroplan skrivs följande:  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – så-
som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation 
och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflekte-
ra. (Skolverket, 2010, s.6-7) 

 
Vi har i denna studie valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv som vi anser är relevant för 

vår studie. Som vi tidigare skrivit så är samlingen i förskolan en aktivitet där barn och vuxna sam-

las i en ring och tillsammans har en gemensam aktivitet. Som vi nämnt ovan så förespråkar Vy-

gotskij sociala aktiviteter där barnen har möjlighet att utvecklas och lära. I bakgrunden har vi tagit 

upp litteratur som skriver om att i samlingen kan barn samspela med andra, barnen har också 

möjlighet att kommunicera med varandra och med förskolläraren under samlingen. Vygotskij ut-

trycker att när man kommunicerar med andra så tillgodogör sig människor nya färdigheter och 

kunskaper. Han menar också att barnen bör känner sig involverade i de aktiviteter barnen deltar i 

för att lära sig. I aktiviteten bör utgångspunkten vara barnens intressen. I diskussionen kommer vi 

att diskutera sambanden mellan Vygotskijs tankar och hur respondenterna uttrycker varför de 

använder samling i förskolan. 
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4 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka sju förskollärares beskrivningar om varför de väljer att ha 

samlingar i förskolan. 

Forskningsfrågor: 

Vad beskriver förskollärarna att deras samlingar innehåller?  

Hur beskriver förskollärarna vad de har för syfte med samlingen? 

Hur beskriver förskollärarna barns delaktighet i samlingen? 
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5 Metod 

Här presenteras och förklaras den valda forskningsmetoden. Vi kommer att ta upp vårt val av 

metod, urval, genomförande och forskningsetik, tillförlitlighet samt analys. 

5.1 Val av metod  

Vi har i denna studie valt intervju som metod för att ta reda på varför förskollärarna använder 

samling i förskolan. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och göra semistrukturerade intervju-

er med sju förskollärare eftersom studiens syfte är att undersöka hur de förskollärarna beskriver 

om varför de väljer att ha samling. Bryman (2011) beskriver att semistrukturerad intervju innebär 

att man utgår från en intervjuguide. Det innebär att respondenten har en frihet i sina svar och 

den som intervjuar behöver inte alltid följa frågornas ordning, man har också möjlighet att ställa 

följdfrågor som kan uppkomma i intervjusituationen. Han beskriver att de som utför en studie 

med kvalitativa intervjuer vill ha så utförliga och tydliga svar som möjligt vilket man får genom att 

ställa följdfrågor och följa respondenternas samtalsriktning. Bryman (2011) skriver om fördelar 

och nackdelar med öppna frågor. Fördelar kan vara att respondenten kan svara med egna ord 

samt att de öppna frågorna kan leda till oväntade svar som forskaren inte förväntat sig. Nackde-

larna kan vara att det blir långa svar på frågorna, som leder till att det kan vara svårt att bryta ner 

för att få fram ett resultat. En annan nackdel kan vara att de personer som intervjuar formulerar 

frågorna på olika sätt. Vi har valt att använda oss av en intervjuguide (bilaga) med öppna frågor 

för att respondenterna ska få möjlighet att komma med egna tankar samt att vi har möjlighet att 

ställa följdfrågor som kanske kan ge oss utförligare svar. Enskilda intervjuer genomförs för att 

respondenternas svar inte ska påverkas av andra respondenter. Under våra intervjuer så försöker 

vi anpassa oss till respondenternas ordval samt olika begrepp. Løkken och Søbstad (1995) skriver 

att vid en intervju är det bra att tänka på andras perspektiv och att ha en inlevelse och en förståel-

se för respondenten. Det är bra om respondenten får använda sitt eget språk och vi som intervju-

ar kan ta tillvara på deras ord för att kunna skapa en så bra intervjusituation som möjligt.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om sju olika stadier i arbetet med intervjuundersökningar; 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Tematisering innebär 

att ämnets syfte formuleras och det ska redogöra om kommande undersökningen. Med planering 

menar författarna att man ska ta hänsyn till de sju stadierna då planeringen görs innan intervjuer-

na. Planeringen ska göras så att det syfte forskarna har med undersökningen uppnås. När inter-

vjufrågorna skrevs så utgick vi från våra forskningsfrågor för att få så relevanta svar som möjligt 

till syftet. Författarna skriver om att vid själva intervjun så är det bra att genomföra intervjuer med 
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hjälp av en intervjuguide och att man då har ett reflekterande förhållningssätt för att kunna re-

flektera över resultatet. Vi har använt oss av en intervjuguide och att ställa följdfrågor för att re-

spondenterna ska få möjlighet att beskriva mer utförligt. Utskrift innebär att materialet skrivs om 

från talspråk till skriftspråk. Därefter kommer analys av det insamlade materialet och valet av ana-

lysmetod beror på undersökningens syfte. Vår insamlade datan har transkriberats och analyserats. 

Verifiering är enligt författarna hur hållbar och trovärdigt resultatet i undersökningen är. Under 

rubriken tillförlitligheten kommer vi att ta upp om vår studies trovärdighet Det sista stadiet är 

rapportering och det innebär att de metoder man använt och det resultat som undersökningen re-

dogör för ska vara enligt de vetenskapliga kriterierna. Vi har använt oss av kvalitativa metoder 

som vi beskriver i ovanstående text, för att få ett mer vetenskapligt resultat. Dessa olika stadier 

kan enligt Kvale och Brinkmann vara bra att följa när intervjuundersökningar ska genomföras.  

5.2 Urval 

I vår studie har vi valt att intervjua sju verksamma förskollärare som arbetar i kommunala försko-

lor. Dessa förskolor arbetar inte utifrån någon speciell pedagogisk inriktning. Förskollärarna är 

fördelade på tre förskolor som ligger i samma kommun. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 

det som styr antalet intervjupersoner i en kvalitativ undersökning är de resurser som finns, fram-

förallt tiden. Valet av kommun och antalet förskollärare har gjorts utifrån de resurser vi har. Vi 

har utgått från Brymans (2011) bekvämlighetsurval när vi tog kontakt med de tillgängliga förskollä-

rarna. Bekvämlighetsurvalet menar Bryman är när forskaren använder sig av personer som finns 

tillgängliga.  De valda förskollärarna har vi kommit i kontakt med under vikariat, verksamhetsför-

lagda utbildningar samt personlig kontakt. Vi har valt att tillfråga dessa förskollärare för att vi har 

haft mest kontakt med dem på de olika förskolorna. Förskollärarna kontaktade vi genom att be-

söka förskolorna, vi bestämde en tid och bad förskollärarna se till så att det skulle finnas ett rum 

där vi kunde sitta ostört under intervjutillfället. 

De valda respondenterna är alla utbildade förskollärare, samtliga är kvinnor mellan 35 och 55 år. 

Vid den första förskolan intervjuades två stycken förskollärare, som arbetar med barn i åldrarna 

tre till fem. På den andra förskolan intervjuades två förskollärare, de arbetar med barn mellan ett 

till två år. På den tredje förskolan intervjuades tre stycken förskollärare varav två arbetar med 

barn i åldern tre till fem år och en med åldern ett till tre. 
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5.3 Genomförande och forskningsetik 

När förskollärarna tillfrågats om de ville ställa upp på en intervju berättade vi att vår uppsats skul-

le handla om samlingen, detta var för att förskollärarna skulle kunna ta ställning till om de ville 

medverka eller inte. Förskollärarna fick information om att vi ville spela in intervjuerna och vi 

bad om deras tillåtelse, de fick även information om vilka det är som kommer att lyssna på och 

har tillgång till den insamlade data. Bryman (2011) skriver om fyra etiska principer; informations-

kravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att informe-

ra de tillfrågade om att det är friviligt att delta och de tillfrågade får information om syftet med 

studien. Samtyckekravet innebär att de tillfrågade själva godkänner att delta i studien. Med nyttjande-

kravet menar Bryman att den insamlade datan används endast i det arbete som forskarna säger att 

de ska använda det till. Vid varje intervjutillfälle informerade vi respondenterna om de etiska 

principerna, att deras namn och namnet på förskolan som de arbetar på inte kommer att vara 

synligt i arbetet. Detta kallar författaren för konfidentialitetskravet, det står för att de som medverkar 

i studien behandlas med största möjliga konfidentialitet och att förvara personuppgifter så att inte 

obehöriga kommer åt dem. Vetenskapsrådet (2011) skriver också om forskningsetik, de skriver 

om hur personer som medverkar bör behandlas: 

En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i 
forskning som försökspersoner eller informanter får behandlas. Det kan förefalla 
självklart att dessa personer i största möjliga utsträckning ska skyddas från skador eller 
kränkningar i samband med att de medverkar i forskning. (s.16) 

 

De intervjuade i vår studie kommer i möjligaste mån vara konfidentiella, med detta menas att de 

som läser uppsatsen inte kommer att känna igen respondenterna. 

Vid intervjusituationen berättade vi för respondenterna att vår studie inte är att undersöka om 

förskollärarna gör rätt eller fel när de uttrycker varför de arbetar med samlingar utan att det är 

deras egna personliga reflektioner som vi vill ta del av. Provintervjuer gjordes innan för att ta reda 

på om frågorna var relevanta för vår undersökning och för att se om något behövdes ändras. När 

provintervjuerna hade gjorts fick vi svar på det vi ville och kunde sedan även använda dessa in-

tervjuer i vår studie. Trost (2010) skriver om för- och nackdelar med att vara två respektive en 

som intervjuar. När man är två kan man hjälpas åt, men nackdelarna kan bland annat vara att re-

spondenten kan känna sig underlägsen. Vi valde att sitta enskilt med varje respondent för att de 

inte skulle behöva känna sig underlägsna, för att vi ville att det skulle bli en bra dialog. För att 

undvika att bli avbrutna eller distraherade genomfördes intervjuerna i ett enskilt rum. Vid inter-

vjutillfället utgick vi ifrån vår intervjuguide (se bilaga). Några följdfrågor ställdes för att få fylligare 
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svar, om detta skriver Kvale och Brinkmann (2009) att man kan få ett vidare svarsinnehåll när 

man ställer följdfrågor angående det respondenten säger.  

Vi valde att använda oss av en diktafon för att inte missa något som respondenterna sa och för 

att kunna lyssna på intervjun flera gånger.Bell (2006) skriver att: 

[…]man kan ägna full uppmärksamhet åt det respondenten säger och säkerställa att 
eventuella anteckningar blir riktiga. Inspelning är av särskild stor vikt då man skall 
göra en innehållsanalys och därför behöver lyssna flera gånger på det svarspersonerna 
säger för att kunna identifiera olika kategorier. (s.165) 

Diktafonen var till stor hjälp för oss i arbetet med studien. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att det finns saker att tänka på vid användning av bandspelare/diktafon, att bandspelaren ska vara 

tillförlitlig, att de inblandade pratar tydligt samt att det är bra att hålla sig till ämnet. Vi hade med 

oss papper och penna ifall anteckningar behövde göras. Det blev mest enstaka ord som respon-

denten sa som vi ville fråga mer om senare, det var mer ett stöd för oss under intervjuerna. 

5.4 Tillförlitlighet 

Vi valde att inte ge respondenterna våra intervjufrågor i förväg för att svaren skulle bli så san-

ningsenliga som möjligt. För att undersöka frågornas giltighet så valde vi att göra två provinter-

vjuer. Kvale och Brinkmann (2009) menar att giltighet (validitet) är när forskaren undersöker det 

som de tänkt undersöka. För att arbetet skulle bli så tillförlitligt som möjligt spelade vi in hela in-

tervjuerna på en diktafon, detta för att kunna gå tillbaka och lyssna på vad respondenterna verkli-

gen sa. Kihlström (2007) anser att ljudupptagning vid intervjuer är en fördel då man får med allt 

vad respondenten sagt. Eftersom vi spelade in så var det möjligt för oss att transkribera ordagrant 

vad respondenterna uttryckte och vi kunde sedan använda oss av citat för att tydliggöra resultatet. 

Dessa citat tror vi höjer trovärdigheten då vi kan skriva ordagrant vad respondenterna uttryckt. 

För att öka tillförlitligheten har vi varit tydliga med vårt tillvägagångssätt om hur vi har genomfört 

vår undersökning. Genom att vi har varit tydliga så kan andra genomföra en liknade studie. Det 

finns en risk att om någon annan vill genomföra samma studie vid en annan tidpunkt så kan re-

spondenterna svara på ett annat sätt på våra frågor och resultatet blir då annorlunda. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver för att få fram ett så tillförlitligt resultat som möjligt så handlar det om 

hur forskaren tolkar datan. Vi har vid flera omgångar bearbetat vårt material på olika sätt för att 

det ska bli ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 
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5.5 Analys 

Efter intervjuerna lyssnade vi igenom de sju intervjuerna och sedan skrevs transkriberingar. Att 

göra transkribering är en metod där man översätter det talade till det skrivna menar Kvale och 

Brinkmann (2009). Vi har analyserat vårt material i flera omgångar Trost (2010) beskriver att det 

krävs flera genomgångar för att på ett rimligt sätt kunna analysera och tolka den insamlade datan. 

Vi valde först att lyssna igenom det inspelade materialet. Sedan skrevs transkriberingarna ut och 

där efter markerades de olika forskningsfrågorna med överstrykningspennor i olika färger medans 

vi lyssnade på de inspelade intervjuerna. Trost (2010) skriver att användningen av överstryk-

ningspennor i olika färger kan vara ett hjälpmedel vid analysarbetet och underlätta när man läser 

igenom materialet och ska se mönster i arbetet. När vi analyserade vårt material hade vi hela tiden 

vårt syfte och våra frågeställningar i fokus. Vi valde att göra mind maps (tankekartor), då utgick vi 

ifrån de markeringar vi gjort i våra transkriberingar med överstrykningspennor där varje forsk-

ningsfråga är markerade med olika färger. För att på ett tydligt sätt se hur många av responden-

terna som utryckte sig lika eller olika angående de olika frågeställningarna så markerade vi ut med 

ett streck i de svar som vi fick fram i mind mapsen. Genom bearbetning och analys kom vi fram 

till tre huvudrubriker; Samlingens form och innehåll, Förskollärarnas syfte med samlingen samt 

Barns delaktighet och inflytande i samlingen. Bryman (2011) menar att när man gör olika kod-

ningar så bryter man ner data i mindre beståndsdelar för att kunna tolka materialet. Med hjälp av 

mind maps så fick vi en tydligare bild över vad förskollärarna uttryckte angående frågeställningar-

na och vi kunde jämföra det som förskollärarna uttryckte och utifrån detta skrev vi resultatet. I 

resultat utgick vi ifrån de tre huvudrubrikerna som vi kom fram till i analysen, under en huvudru-

brik har vi valt att ha två underrubriker. Dessa underrubriker uppkom i arbetet med mind map-

sen för att de var framträdande i vårt material och vi tycker att resultatet blir mer lättläst och tyd-

ligt. När transkriberingarna lästes igenom valde vi ut olika citat för att stärka resultatet. 
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6 Resultat 

I resultatet redovisas vad vi har kommit fram till utifrån våra intervjuer. Vi har valt att dela in 

dem i följande områden: samlingens form och innehåll, förskollärarens syfte med samlingen samt 

barns delaktighet och inflytande i samlingen. Vi har valt att ta med olika citat från de intervjuade 

förskollärarna för att stärka vad vi kom fram till i resultatet. 

6.1 Samlingens form och innehåll 

Alla respondenter utom en säger att de har samlingar varje dag. Samtliga förskollärare beskriver 

att samlingen förekommer någon gång på förmiddagen, det som skiljer är om den sker på en be-

stämd tid eller inte. En av förskollärarna nämner varför de valt att ha samlingen på förmiddagen 

och motiverar med att det är lättare att fånga barnen när de är piggare. De som arbetar med yngre 

barn har en bestämd tid varje dag när de har samling, detta för att skapa en rutin i verksamheten 

för att i sin tur leda till att barnen ska känna sig trygga. Det finns en speciell plats säger samtliga 

förskollärare där samlingen oftast äger rum och då i en form av en ring, samlingen kan även före-

komma ute på förskolans gård samt i skogen. De flesta av respondenterna föredrar små grupper 

vid samlingstillfällena, för att kunna se och möta varje barn. Ansvaret för samlingarna fördelas 

mellan personalen under veckan. De flesta börjar med en sång som alltid är återkommande, fyra 

stycken har även en avslutande rutin med en sång, en ramsa eller att barnen äter frukt. Förskollä-

rarna beskriver att samlingen kan ha ett varierat innehåll, några ger exempel på att samlingen kan 

användas till att prata med barnen om till exempel det har hänt något under dagen, regler med 

mera. En förskollärare uttryckte följande: 

Det är ett bra forum till exempel att om man har skapat en ny regel på förskolan eller 
att man har om nått har gått sönder om någon har blivit orättvist behandlad att man 
har alla samlade där. 

De tre förskollärarna som arbetar med yngre barn håller sig mera till samma struktur varje dag. 

Förskollärarna beskrev vikten av att ha en ram och struktur för de yngre barnen, för att skapa en 

trygghet i barngruppen. Ramsor, sånger, sagor, djur och lekar är något som ofta förekommer i 

samlingen uttrycker alla förskollärare. Några förskollärare berättade att de brukar använda burkar 

och påsar med konkreta material i samlingen. Förskollärarna berättar om att de inte har någon 

bestämd matematik- eller språksamling utan detta är något som finns med i så gott som varje 

samling. Förskollärarna som arbetar med de äldre barnen kan använda samlingen till olika projekt 

och teman som de har i verksamheten, såsom att vara en bra kompis, känslor, experiment och 

NTA (Natur och teknik för alla). Två av respondenterna nämner att samlingen också används till 
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att titta på dokumentationer tillsammans med barnen. I samband med samlingen får barnen frukt, 

en av förskollärarna utrycker att de inte alltid har samling när barnen ska få äta frukten.  

Samtliga förskollärare tycker att det är viktigt att utgå från barnens intressen och att vara flexibel i 

samlingsstunden. När vissa av förskollärarna planerar innehållet i samlingarna utgår de från bar-

nens utvecklingsplaner, som är skrivna tillsammans med föräldrarna under utvecklingssamtalet 

kring vad barnen ska få möjlighet att utveckla och lära på förskolan. Samtliga säger att de utgår 

från läroplanen för förskolan när de både planerar och genomför sina samlingar. Samlingens in-

nehåll planeras även utifrån högtider och årstider med mera. En del nämner att de tidigare har 

finplanerat sina samlingar men har nu frångått det och lyssnar nu mer på vad barnen är intresse-

rade av. 

6.2 Förskollärarens syfte med samlingen 

De som arbetar med de yngre barnen beskriver att syftet med samlingen kan vara att det ger en 

bra start på dagen. Två av förskollärarna tycker att samlingen är viktig för att det skapar en trygg-

het och att det är en viktig rutin för de yngre barnen. Både de som arbetar med yngre och äldre 

barn uttrycker att gruppkänsla, att ha en rolig stund och att olika lärande är viktiga syften i sam-

lingen. Ett gemensamt syfte är för de intervjuade att alla barn ska få bli sedda och bli lyssnade på. 

6.2.1 Gruppkänsla och att se alla barn 

Alla förskollärare menar att gruppkänslan/vikänslan är ett av de främsta syftena med samlingen. I 

detta möte har barnen möjlighet att se andra barn och vilka som är i gruppen och på så vis skapas 

en gruppkänsla. Några av de intervjuade beskriver att de i samlingen kan ge alla barnen uppmärk-

samhet och bekräftelse samt synliggöra alla barn som är med i gruppen genom namnsång, berör-

ing och ögonkontakt. Några förskollärare uttryckte: 

[…] det handlar mycket om det att få gruppkänslan och just att få in det här att se alla 

barn […] 

När man skolar in barn på hösten då har man ju mer samlingar för att få ihop en vi-
känsla vi är en grupp det är vi som går på den här förskolan […] 

[…]när det kommer nya barn till förskolan så vill man ju att det ska utvecklas en vi-
känsla […] 

[…] att man ska.. att vi ska se varandra, det är ju den stunden man har liksom […] 
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6.2.2 Lärande 

Att ha roligt är ett gemensamt syfte för de intervjuade. En av dem utrycker följande: 

Jag tycker att glädjen är jätte viktig man ska inte förakta det att få ha roligt även om 
inte det är ett mål i läroplanen på det sättet att ha roligt men det är ju ändå en viktig 
ingrediens för att barn ska utvecklas och vilja lära sig saker och ta in saker. 

Samlingens syfte kan enligt en förskollärare vara att presentera och lära barnen nya lekar och ak-

tiviteter som barnen sedan kan göra själva. Syftet med samlingarna varierar beroende på vilket 

innehåll och vad man gör med barnen. Barnen ska få träna sig att lyssna på varandra och de vux-

na, detta är något som de flesta förskollärarna uttrycker som en viktig del i samlingen. Några talar 

om att i samlingen lär barn av varandra, de menar att det finns en mångfald där alla bär på olika 

kunskaper, samlingen blir då ett bra tillfälle att reflektera och argumentera med varandra. En för-

skollärare berättade: 

[…]att man kan förklara att man kan argumentera att man vågar berätta för dem andra 
och just det här att man lyssnar på andra så tänker du och så tänker jag i det mötet så 
kanske vi får en förändrad förståelse alltså en ny kunskap. 

I samlingen finns en möjlighet att få med både språket och matematiken berättar samtliga för-

skollärare. De menar bland annat att matematiska begrepp kommer in i mycket av det som görs i 

samlingen. Språket är också hela tiden med, ett exempel som de tog upp är lägesbegrepp, de me-

nar att språket finns alltid med oavsett vilken samling de har. Tre av förskollärarna tycker att ett 

viktigt syfte med samlingen är att det skapas dialoger med barnen som främjar barns språkutveck-

ling. Två av de intervjuade som arbetar med äldre barn har varje vecka planerade samlingar där de 

lägger fokus på matematik och språk, men de menar att det samtidigt finns med hela tiden i alla 

samlingarna. De beskriver att de vill lägga lite extra fokus på dessa områden vissa dagar för att få 

med barnens utvecklingsplaner. En av de intervjuade säger att en anledning till varför hon använ-

der samlingen kan vara att utmana barnen inom matematik och språk. Men samtliga förskollärare 

uttrycker att matematik och språk inte enbart är syftet med varför de har samlingar, de säger att 

matematik och språk finns med hela tiden i verksamheten. 

Tre av förskollärarna beskriver att samlingen kan användas till att barnen kan lära sig nya saker, 

finna nya tankar och funderingar där förskollärarna kan utmana barnen. En lägger stor vikt vid att 

det är viktigt att samlingen är ett meningsfullt tillfälle: 

[…]för ska det vara meningsfullt för barnen […] tror att barn lär i meningsfulla sam-
manhang man ska var nyfiken det ska vara roligt. Det blir ju inget lärande om jag un-
der hela samlingen tjatar sitt upp, sitt still, gör så här då kan jag känna att vad ger det 
barnen i det läget alltså man måste nog tänka till är samlingen meningsfull för barnen, 
har jag valt ett innehåll som utmanar barnens tankar är det här relevant för är det jag 
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som planerar det och inte har lyssnat på barnen hur ska den då kunna bli meningsfull 
och hur ska jag då kunna tro att de skulle vilja delta. 

De flesta säger att under samlingen får barnen möjlighet att träna sig i turtagning, då de får lära 

sig att vänta på sin tur, några exempel kan vara när de ska äta frukt, ta något ur sångpåsen eller 

vänta när någon annan pratar. Några säger att i samlingen tränas också det sociala samspelet, en 

av respondenterna uttryckte följande: 

[…]att man lyssnar in barnen den ska vara meningsfull för barnen det ska ju inte vara 
så att vi har en samling för att jag har bestämt och så ska jag sitta där och förmedla 
min kunskap så tänker inte jag så ser inte jag på barns lärande. Det handlar inte om att 
jag ska komma in och berätta något för barnen utan i samspelet söker vi kunskaper 
sen kan man ju ha med sig en tanke med sig in men det är ju inte så att barnen ska 
vara passiva lyssnare och jag ska bara sitta där och förmedla kunskap till dem så tänker 
inte jag. 

Fem förskollärare tycker att samlingen är viktig, men inte viktigare än något annat under dagen. 

Däremot anser samtliga förskollärarna att de inte har samling för att barnen enbart ska lära sig 

massa saker, utan de menar att barn lär hela tiden under dagen.  

6.3 Barns delaktighet och inflytande i samlingen 

Gemensamt för de flesta förskollärarna är att barnen, enligt dem, får inflytande när de planerar 

sina samlingar utifrån barnens intressen. Två förskollärare talar om att demokrati finns med i 

samlingen när de lyssnar in barnens tankar, intressen och funderingar. Förskollärarna uttrycker att 

det är de som bestämmer innehållet och leder samlingen utifrån barns intressen. Alla säger att de 

kan frångå sin planering när barnen kommer med ett önskemål på vad de vill göra. Men förskol-

lärarna utrycker att alla barn kan ju inte få sin önskan igenom varje gång, men att man kan ta med 

sig det till en annan gång. En förskollärare berättade: 

[…]så säger barnen kan vi inte leka en lek och då känner jag varför kan vi inte göra 
det, det jag tänkt kan vi göra en annan dag. Jag tycker det är viktigt att man lyssnar in 
så det blir meningsfullt för barnen det är nog först då som de upplever att de är enga-
gerade det är kanske då man ser den här glöden i barnens ögon[…] 

Förskollärarna som arbetar med de yngre barnen har ofta en mer styrd samling. De påpekar att 

det kanske är lättare med inflytande för äldre barn eftersom de kan säga vad de vill göra. För yng-

re barn kan det vara svårt att få fram vad de vill göra i samlingen, barnen kan däremot utrycka sig 

på andra sätt genom kroppsspråk till exempel peka på något som barnen vill sjunga om. Några av 

de intervjuade tar upp att barnen får hjälpa till med konkret material vid sagoberättande samt att 

turas om att dela ut frukt. Förskollärarna som arbetar med de äldre barnen delar oftast upp dem i 

mindre grupper och ibland får barnen välja i vilken grupp barnen vill vara med i.  
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De flesta säger att barnen oftast vill vara med vid samlingsstunden. Samlingen är inte direkt frivil-

lig enligt förskollärarna men är det så att något barn inte vill delta säger tre förskollärare att bar-

nen inte behöver det. Några säger att de inte skulle tvinga någon men att de försöker att alla ska 

delta: 

Jag tror inte man kan tvinga nån tror jag inte, men gör man någonting skapar någon-
ting och lägger fram på ett visst sätt tror jag nästan att man får med sig alla barnen. 

Det är sällan någon som inte vill, som utrycker att dom inte vill vara med så där, det är 
det faktiskt inte. 

Att arbeta med frivilliga samlingar bland yngre barn kan vara lite svårt tror de förskollärare som 

arbetar med de yngre barnen, de tror det bli rörigt och att de har svårt att göra sådana val i den 

åldern. Två förskollärare säger att de arbetar på ett sådant sätt att samlingarna är frivilliga. En av 

förskollärarna berättade: 

Den är ju frivillig men de flesta barnen deltar ju då de kommer ju in. Säger jag att det 
ska va samling så brukar de ju komma och sätta sig[…] 

Tre andra förskollärare tycker att det låter roligt och spännande att testa att arbeta med frivilliga 

samlingar, men samtidigt säger de att de är osäkra på om det kommer att fungera. 

6.4 Sammanfattning av resultatet 

Här vill vi ge en kort sammanfattning av vårt resultat, vad vi kom fram till i våra intervjuer som 

motsvarar vårt syfte om hur förskollärarna beskriver varför de väljer att använda sig av samlingar. 

Samlingen förekommer på förmiddagen och innehåller ramsor, sånger, sagor, djur och lekar. I 

samlingen har barnen möjlighet att delge varandra olika kunskaper och förskollärarna kan utmana 

barnen. Barnen får inflytande genom att förskollärarna lyssnar in barnens intressen och önskemål. 

Samlingen kan vara ett bra tillfälle uttrycker förskollärarna för att skapa gruppkänsla, skapa en 

trygghet och att kunna se och bekräfta alla barn samt lyssna på varandra. Att föra dialoger med 

barnen i samlingen kan främja barns språkutveckling. När alla är samlade så är samlingen ett bra 

verktyg för att informera alla barnen. Under samlingsstunden har förskolläraren möjlighet att ut-

mana barnen lite extra i matematik och språk. Vid samlingstillfället kan det sociala samspelet trä-

nas. När barnen är samlade i en grupp kan turtagning tränas på olika sätt och barnen kan få möj-

lighet att öva på att tala och lyssna på varandra. Samlingsstunden ses också som ett tillfälle när 

barnen får äta frukt. I vissa svar som respondenterna uttryckte, så ses likheter med vad ett socio-

kulturellt perspektiv uttrycker angående sociala aktiviteter som vi tidigare skrivit om i teoridelen. 

Detta kommer vi tydliggöra i vår resultatdiskussion.  
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7 Diskussion  

Vi har valt att dela in diskussionen i två delar en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  

7.1 Metoddiskussion 

Syfte med den här studien var att undersöka förskollärares beskrivningar om varför de väljer att 

använda samling i förskolan. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att på bästa sätt besvara 

syftet. Det hade varit intressant att även observera de sju förskollärarna som vi intervjuat. Det 

skulle varit intressant att använda båda metoderna för att kunna jämföra och se om det som för-

skollärarna uttrycker stämmer överens med det vi då skulle observerat.  

Vi använda oss av bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011) handlar om att forskaren an-

vänder sig av personer som finns tillgängliga. Dessa förskollärare som var tillgängliga för oss 

kunde utrycka varför de arbetar med samlingar och att vi fick in rikligt med material. Att respon-

denter arbetar med barn i olika åldrar gjorde att vi i resultat kunde se några olikheter och likheter 

med hur de uttrycker varför de arbetar med samlingar. 

Vi valde att använda oss av en intervjuguide som bestod av öppna frågor. Bryman (2011) skriver 

om fördelar och nackdelar med öppna frågor. En fördel med öppna frågor kan vara att respon-

denten kan ge oväntade svar som forskaren inte förväntat sig. Detta fick vi uppleva när vissa av 

respondenterna tog upp om sådant som vi inte hade tänkt på. Enligt Bryman (2011) kan nackde-

larna vara att det blir långa svar på öppna frågor, som leder till att det kan vara svårt att bryta ner 

för att få fram ett resultat. Vi upplevde att några av de frågor som ställdes till vissa av responden-

terna blev långa, men detta upplevdes inte som något problem när vi skulle få fram vårt resultat. 

Vi kanske kunde ställt fler följdfrågor för att få ett ännu djupare och bredare datamaterial. Dis-

kussion om för- och nackdelar fördes om att dela ut frågorna innan till respondenterna. Vi kom 

fram till att inte dela ut frågorna, för vi tror att förskollärarna kanske skulle anpassa sina svar utef-

ter vad de tror att vi vill veta. Fördelarna med att inte dela ut frågorna var för att förskollärarna 

skulle svar mera spontant och ge mera ärliga svar och på så vis blir tillförlitligheten högre.  

Att göra två provintervjuer var bra för då hade vi möjlighet att se om de svar som respondenter-

na uttryckte motsvarade vårt syfte och frågeställningar som studien skulle undersöka, samt att vi 

hade möjlighet att ändra våra frågor. Provintervjuerna gjorde att vi kunde undersöka frågornas 

giltighet och på så vis blev vår studie mer tillförlitlig. 

Vi känner att diktafonen har varit till stor hjälp under arbetets gång för att kunna göra vår studie 

så tillförlitlig som möjligt. Det har även underlättat i analysarbetet och i skrivandet av resultatet 
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när vi hela tiden kunnat lyssna på de inspelade intervjuerna flera gånger. Kihlström (2007) skriver 

att spela in sina intervjuer är en fördel då man får med allt vad respondenten sagt. 

Genomförandet av intervjuerna gick bra, detta kan berott bland annat på att vi informerade re-

spondenterna i god tid. Alla förskollärare hade ordnat så att vi kunde sitta utan att bli störda. Vi 

upplevde en avslappnad och öppen dialog under intervjutillfällena. Några anledningar kan ha va-

rit vårt tillvägagångssätt samt att respondenterna sedan tidigare kände till oss och detta tror vi un-

derlättade för båda parter. 

Vi tycker det var bra att göra enskilda intervjuer med respondenterna för då påverkades inte re-

spondenterna av andra eller att de skulle känna sig hämmade och inte våga utrycka sina åsikter. 

Något som vi också tror var bra var att vi informerade förskollärarna om att denna studie inte var 

för att undersöka om de gör rätt eller fel när de utrycker varför de arbetar med samlingar, utan att 

vi var intresserade av deras egna personliga reflektioner, detta tror vi gjorde förskollärarna mer 

avslappnade och vi upplevde att intervjuerna flöt på bra. 

När vi skrivit ut transkriberingarna och med överstryckningspennor markerat ut det som vi kun-

de koppla till de olika frågeställningarna valde vi att göra mind maps. Detta tycker vi var en bra 

analysmetod för det blev lättare för oss att se hur respondenterna svarat och vi kunde jämföra det 

förskollärarna uttryckt. Genom att vi valde denna analysmetod så blev det lättare att lära känna 

vårt material och det underlättades för oss när vi skulle skriva vårt resultat. 

7.2 Resultatdiskussion 

Här nedan kommer vi att diskutera resultatet med den forskning, litteratur och teori vi har i vår 

bakgrund. Vi kommer i denna resultatdiskussion att lägga till våra egna synpunkter. Vi har valt att 

diskutera samlingens innehåll och form, förskollärarens syfte med samlingen samt barns delaktig-

het och inflytande i samlingen.  

Samlingens innehåll och form   

Samlingar förekommer varje dag uttrycker alla utom en förskollärare. Förskollärarna berättar att 

samlingen förekommer på förmiddagen. Ekström (2007) kom fram till i sin forskning, att sam-

lingen har en självklar plats i dagens förskolor som en planerad aktivitet och att den oftast före-

kommer före lunch. Rubinstein Reich (1993) skriver utifrån sin forskning att samlingen har blivit 

ett återkommande inslag i vardagen med en bestämd tid och plats. Enligt förskollärarna finns en 

speciell plats där samlingen äger rum och att de oftast sitter i en form av en ring. Redan i Fröbels 

kindergaten var samlingen en återkommande aktivitet då barnen samlades i en ring. En anledning 
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till att barnen skulle samlas i en ring var för Fröbel att barnen skulle känna samhörighet och ge-

menskap (Rubinstein Reich 1993).  

 Vi kan i resultatet se att de intervjuade förskollärarna uttrycker, att när de har samlingar föredrar 

de flesta att ha det med ett mindre antal barn, för att de tycker att det är lättare att möta och se 

varje barn. Bergling (2001) anser att det kan vara svårt att möta och få med sig alla barnen när 

man har samling med en större grupp. Som det ser ut i vårt resultat så innebär det att de flesta har 

valt att arbeta med mindre grupper, vi tror att det blir lättare att möta varje barn om man har 

samlingen med färre barn. 

I vårt resultat upplevde vi att förskollärarna uttryckte att samlingen verkar vara en viktig rutin för 

de yngre barnen. De som arbetar med de yngre barnen beskrev att de hade samlingen på en be-

stämd tid varje dag för att skapa en rutin och detta för att barnen ska känna sig trygga. Rubinstein 

Reich (1993) har i sin undersökning kommit fram till att samlingen ger dagen en struktur som 

leder till en kontinuitet som ger barnen en trygghet, detta kom också Harris och Fuqua (2000) 

fram till. 

Vi kan se i resultatet att samlingens innehåll liknar det innehåll som Rubinstein Reich (1993) skri-

ver om i sin undersökning där vanligt förekommande innehåll var bland annat sång, musik, sagor, 

samtal om djur, årstider, natur och väder. Rubinstein Reich skriver vidare om att Fröbels innehåll 

oftast bestod av sånglekar, rörelselekar samt övningar och samtal kring olika intresse områden.  

Vi har upplevt i vårt arbete att samlingen är en återkommande aktivitet i förskolan, detta tycker vi 

är intressant då begreppet samling inte nämns i Läroplanen för förskolan. Enligt Olofsson (2010) 

är det upp till varje enskild förskola och pedagog att tolka läroplanen och att verksamheten ut-

formas därefter. Samtliga förskollärare påstår att de utgår från läroplanen när de planerar och 

genomför samlingarna. Under intervjuerna kände vi dock att vi inte riktigt fick svar på hur de 

kopplar läroplanen till samlingen. Detta kan ha berått på att vi inte bad respondenterna att utför-

ligt berätta vilka områden de arbetar med utifrån läroplanen angående samlingen. De nämner oli-

ka delar så som språk och matematik med säger inte då rakt ut att de utgår från läroplanen.  Nå-

got som vi tyckte var intressant som vi själva inte tidigare tänkt på eller har haft erfarenhet av, var 

att några av respondenterna berättade att de utgick från utvecklingsplanerna när de planerade sina 

samlingar. 
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Förskollärarnas syfte med samlingen 

Resultatet visar att förskollärarna har olika syften beroende på vilket innehåll samlingen har, det 

som vi såg som var mest framträdande var gruppkänslan. De uttrycker att barnen får möjlighet 

att se andra barn och vilka som tillhör gruppen och på så vis skapas en gruppkänsla. Vi tycker det 

är intressant att alla förskollärare nämnde gruppkänsla/vi-känsla, Rubinstein Reich (1996) skriver 

att under 1987 så rekommenderade pedagogiska programmet samlingsaktiviteten för att skapa 

just en gruppkänsla. Även Moberg skriver redan 1945 i boken Barnträdgården om att samlingen 

kan skapa en gemenskap (Sandels & Moberg, 1945). När läroplanen kom så nämndes inte be-

greppet samling (Olofsson 2010). När förskollärarna samlar barnen i samlingen så beskriver för-

skollärarna att de har möjlighet att se och lyssna på varje barn. Olofsson (2010) refererar till en 

studie där pedagoger sa att de hade samlingar för att barn ska bli sedda, bekräftade, lära sig olika 

färdigheter, vänta på sin tur, lyssna, prata och agera i grupp, utveckla språket och matematiska 

begrepp. Dessa områden har vi också kommit fram till i vårt resultat. Emilson (2007) beskriver 

att syftet med samlingen kan vara att skapa en gemenskap och ett lärande, för vissa lärare är dia-

logen med barnen ett viktigt syfte då deras erfarenheter kan lyfts fram. Några förskollärare som vi 

har intervjuat talar om att i samlingen lär barn av varandra, de menar att barn bär på olika kun-

skaper och erfarenheter, samlingen är då ett bra tillfälle att argumentera och reflektera med var-

andra anser förskollärarna. Det sociokulturella perspektivet som förknippas med Vygotskij, före-

språkar att man gör sina erfarenheter ihop med andra (Egidius, 2002). Säljö (2000) beskriver att i 

kommunikation med andra tillgodogör man sig nya kunskaper och färdigheter. Enligt Vygotskij 

var sociala aktiviteter och språket viktiga för att en människa ska utvecklas (Egidius 2002). Vi tror 

att samlingen kan vara en bra aktivitet i förskolan för då får barnen möjlighet att samspela med 

varandra, vilket även stämmer överens med förskollärarnas beskrivningar. Strandberg (2006) skri-

ver att enligt Vygotskij har olika sociala aktiviteter en avgörande roll för barnens utveckling, bar-

nen har då möjlighet att lära, tänka och tala. I vårt resultat kom vi fram till att några av förskollä-

rarna sa att i samlingen tränas det sociala samspelet.   

Enligt samtliga förskollärare finns det möjlighet att få med både matematik och språk i samling-

en. De flesta förskollärarna säger att de inte har matematik och språk som ett speciellt syfte när 

de har samlingar utan de menar att det hela tiden finns med i samlingarna och i hela verksamhe-

ten. Två förskollärare sa att de under veckan fokuserade lite extra på matematik och språk i sam-

lingen. Tre uttrycker att de i samlingen kan föra dialoger med barnen och att detta kan främja 

barnens språkutveckling. Johansson (2003) skriver att pedagogerna kan ta hjälp av konkret mate-

rial som språkpåsar där barnen kan få möjlighet att öva sitt språk så som olika lägesbegrepp. Någ-
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ra av respondenterna berättade att burkar och påsar med konkret material förekommer i samling-

arna. Vi upplever utifrån vårt resultat att förskollärarna vid samlingstillfällen lägger stor vikt vid 

just språk och matematik, även om de inte säger att matematik och språk är ett syfte med sam-

lingen, så fokuserar de ändå mycket på dessa områden upplever vi. 

Det var mycket intressant att se i vårt resultat att samtliga förskollärare uttrycker att de inte har 

samlingen för att enbart lära barnen en massa saker utan de säger att barn lär hela tiden. En för-

skollärare beskrev:  

[…] Det handlar inte om att jag ska komma in och berätta något för barnen utan i 
samspelet söker vi kunskaper sen kan man ju ha med sig en tanke med sig in men det 
är ju inte så att barnen ska vara passiva lyssnare och jag ska bara sitta där och förmedla 
kunskap till dem så tänker inte jag. 

Förskolläraren beskriver, att samlingen inte är ett tillfälle där läraren enbart ska ge barnen massa 

kunskaper. Vi kan här se en likhet med vad Strandberg (2006) tar upp angående Vygotskij då han 

menar på att man inte ska plantera information i barns huvud utan det ska ske ett samspel mellan 

barn och vuxna. Pape (2001) diskuterar barns lärande i förberedda aktiviteter, där hon skriver att 

det som pedagogen har planerat vad barnen ska lära sig kanske inte överstämmer med vad barnen 

verkligen lär sig. En orsak tror Pape kan vara att det som förskolläraren planerat inte intresserar 

barnen. Förskollärarna som vi intervjuade uttryckte att samlingen ska vara en rolig stund för bar-

nen och säger att de utgår från barens intresse när de planerar och genomför sina samlingar. Vi 

tror att samlingsstunden blir mer meningsfull för barnen om förskollärarna lyssnar på barnens 

intressen och funderingar och på så vis tror vi att det blir roligare för barnen. 

Barns delaktighet och inflytande i samlingen 

Ekström (2007) skrev i sin avhandling att innehållet i samlingen styrs av pedagogen och att de 

inte tar tillvara på barnens intressen och funderingar. I vårt resultat uttrycker förskollärarna att de 

lyssnar mera på barnen nu än vad de tidigare gjort, några av förskollärarna beskriver att de inte 

längre finplanerar sina samlingar, en förskollärare uttryckte: 

[…]så säger barnen kan vi inte leka en lek och då känner jag varför kan vi inte göra 
det, det jag tänkt kan vi göra en annan dag. Jag tycker det är viktigt att man lyssnar in 
så det blir meningsfullt för barnen det är nog först då som de upplever att de är enga-
gerade det är kanske då man ser den här glöden i barnens ögon[…]  

Att förskollärarna tar tillvara på barns tankar och intressen tycker vi är positivt, vi tror att det blir 

en mer meningsfull stund för barnen om de får vara involverade. Detta tar Strandberg (2006) 

upp, utifrån Vygotskijs tankar, han menar att de tillfällen när barnen verkligen lär sig något är när 

de känner sig delaktiga och är involverade i de aktiviteter som pågår. Åberg berättar om skillna-
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den när hon vågade släppa taget om sina planerade samlingar och följa barnens tankar, hon kom 

då fram till att barnen blev mer engagerade (Åberg & Lenz Taguchi, 2009). Åberg skriver om att 

hon inte använder samlingen för att överföra kunskap till barnen utan hon ser istället samlingen 

som ett redskap att använda för demokrati. Det var två av de som vi intervjuat som talade om att 

de får med demokrati i samlingen, när de lyssnar in vad barnen är intresserade av, deras tankar 

och funderingar. Nästan alla som vi intervjuade säger att de lyssnar in barnens intressen när de 

planerar och genomför samlingar och på så vis tror vi att demokrati finns med i deras samlingar 

eftersom att barnen då blir delaktig och har inflytande. Det förskollärarna och Åberg uttrycker 

angående barns delaktighet kan vi se i läroplanen: ”[...] De behov och intressen som barnen själva 

på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

den pedagogiska verksamheten.” (Skolverket, 2010, s.12). Förskollärarna utrycker att de utgår 

från barnen när de genomför och planerar samlingar, om detta stämmer överens med hur de gör 

så tycker vi att det låter positivt då vi tycker att barnen bör ha inflytande under samlingsmomen-

tet. De som arbetar med yngre barn beskrev att det ibland kan vara svårt med inflytande för de 

yngre barnen, för de har svårare att uttrycka vad de vill göra än vad de äldre barnen har. Förskol-

lärarna som arbetar med de yngre barnen säger att barnen kan uttrycka sig på andra sätt genom 

till exempel kroppsspråk. I vårt resultat kan vi se att samtliga respondenter beskrev att barnen på 

olika sätt kan få inflytande och delaktighet under samlingen, till exempel när förskollärarna lyss-

nade in barnens önskningar. 

Vi var intresserade av vad förskollärarna beskriver hur de tänker kring frivilliga samlingar. De 

flesta förskollärare beskrev att alla barn oftast vill vara med i samlingsstunden. Tre av förskollä-

rarna uttrycker att barnen inte behöver delta om de inte vill. Några säger att de vill att alla barnen 

ska delta men de uttrycker att de inte skulle tvinga någon. En av de intervjuade uttryckte:  

Jag tror inte man kan tvinga nån tror jag inte, men gör man någonting skapar någon-
ting och lägger fram på ett visst sätt tror jag nästan att man får med sig alla barnen. 

Åberg skriver om att man som pedagog bör vara uppmärksam på hur barnen förhåller sig och 

upplever det innehåll som förekommer i samlingen. Hon skriver vidare om egna erfarenheter där 

hon förberett enligt henne roliga samlingsstunder men ofta hände det att barnen kunde säga: ”Är 

inte samlingen klar snart” (Åberg & Lenz Taguchi, 2009, s.35). Lyssnar förskollärare in barnens 

intressen och funderingar och gör dem delaktiga så tror vi att samlingen blir mer meningsfull för 

barnen och då vill de flesta kanske delta. Något som kom upp i vårt resultat är att de flesta för-

skollärare i samband med samlingen äter fukt. Detta är något som vi har funderat mycket kring, 
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om barnen inte vill delta i samlingen missar de då frukten? Vi tror att det kanske kan bli svårt att 

ha frivilliga samlingar för att barnen kanske tror att de måste delta i samlingen för att få en frukt.  

Innan vår undersökning började, funderade vi på varför förskollärare har samling i förskolan och 

om barnens intressen lyssnas in i planeringen och genomförandet av samlingen. Vår tidigare bild 

av samlingen var att den skedde regelbundet, som en rutin och att man inte reflekterat över den-

na stund. Vi hade båda en bild av att barnens intresse oftast inte lyssnades på i samlingen, utan 

det barnens intressen visades mer i andra aktiviteter i verksamheten. Vi har fått en liten annor-

lunda bild av samlingen under arbetats gång där förskollärarna utrycker att de inte finplanerar sina 

samlingar lika mycket som de tidigare gjort. Nu menar de att de lyssnar mera in barnens intressen 

och samlingsaktiviteten handlar då inte bara om att lära barnen olika kunskaper utan det ska vara 

en rolig och meningsfull stund. När förskollärarna beskriver varför de har samlingar så uttrycker 

de att det är för att skapa en gruppkänsla samt att kunna se alla barn och ha en rolig stund till-

sammans. Vi tycker att förskollärarna kunde motivera varför de har samlingar, men vi skulle kun-

nat be förskollärarna beskrivit ytterligare lite mer om varför de använder samling. 

7.3 Fortsatt forskning  

Vi har med detta arbete undersökt sju förskollärares beskrivningar om varför de använder sam-

ling i förskolan. Vår valda metod var endast intervjuer. Ett förslag att fortsätta forska kring detta 

ämne är att observera i samlingen och därefter diskutera samlingen med förskollärarna. Att ifrå-

gasätta och diskutera samlingen kan leda till att en utveckling sker inom samlingsmomentet. Det 

kan också vara intressant att intervjua barnen för att få reda på deras tankar och funderingar kring 

samlingen. Ett annat område kan vara att observera förskollärares val av innehåll och bemötandet 

av flickor och pojkar i samlingen. Det skulle vara intressant att undersöka det här med frivilliga 

samlingar, eftersom i vårt resultat uttrycker förskollärarna att barnen får frukt i samband med 

samlingen. Men barnen kanske tror att de inte får någon frukt om de inte deltar i samlingen.  
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Intervjuguide                 Bilaga 

Frågor att börja med: 

 Vilken ålder är det på barnen du arbetar med? 

 Har ni samling varje dag med barnen? 

o Någon bestämd tid? 

Frågor som besvara våra forskningsfrågor: 

 Hur skulle du vilja beskriva era samlingar på förskolan? 

o Vad brukar era samlingar innehålla? 

 Skulle du kunna beskriva vad ni har för syfte med era samlingar? 

o Kan du berätta hur ni tänker kring vad barnen ska lära sig under samlingen? 

 Hur tänker du när du planerar samlingar? 

o Vad utgår ni i från när ni planerar era samlingar? (Läroplanen) 

 Vad är det som gör att ni använder samling i er verksamhet? 

 Hur viktig är samlingen för er?  

 

 

 Hur går det till när innehållet i samlingen planeras, tar ni då tillvara på barnens intressen? 

 Hur skulle du beskriva barnens inflytande i samlingen? 

o Vad innebär barns inflytande för dig i samlingen? 

 Har ni några speciella regler vid samlingen om att alla måste delta eller är den frivillig? 

o Hur tänker du kring frivilliga samlingar? 

 

 

 

 

 


