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Astrakt 
Denna studie genomfördes genom intervjuer med sex förskollärare i en liten 

stad i Mellansverige. Studien synliggör pedagogernas tankar kring det 

pedagogiska syftet med samlingen i förskolan. Resultatet visar på likvärdiga 

uppfattningar om samlingens syfte i verksamheten genom att de alla såg 

samlingen som en viktig och lustfylld stund för barnen där såväl sociala regler 

som läroplanens mål förmedlades, samtidigt som de alla hade roligt 

tillsammans. Detta visar att pedagogerna är väl medvetna om varför de har 

samling som ett dagligt inslag i sin verksamhet. Hur samlingen genomfördes 

varierade mellan förskolorna och graden av planering kring samlingen såg 

också olika ut. Alla förskolor använde samlingen i syfte att barnen skulle få en 

lustfylld stund. Att leda en samling innebär inte alltid att man får det att 

fungera i gruppen, vilket ställer vissa krav på pedagogens ledarskap. Det 

krävs noggrann planering och förberedelse för att man på bästa sätt ska få ihop 

gruppen och kunna genomföra någonting innehållmässigt värdefullt för 

barnen.  

 

Nyckelord: barnens inflytande, läroplan, pedagogens roll, pedagogisk samling,   
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 Inledning  
Jag läser nu sista terminen på lärarutbildningen med inriktning som 

förskollärare. Genom min utbildning, och då främst genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen har jag fått se många olikheter i 

pedagogernas sätt att arbeta. En av de saker som jag märkt tydliga skillnader 

kring är samlingens existens samt utformningen av samlingen på de förskolor 

där det förekommer. Detta har väckt mitt intresse och mina tankar kring varför 

man har samling på de förskolor där jag sett att det förekommer, vilket syfte 

pedagogerna har med samlingen. Av det jag har sett på de samlingar jag 

deltagit i kan innehållet variera mycket och ibland kännas ihopkastat i sista 

minuten bara för att fylla ut tiden.   

Med tanke på att många förskolor säger sig har ont om tid, vilket de menar 

drabbar den pedagogiska verksamheten, finns andra vägar att få in den 

pedagogiska undervisningen utan att det ska kräva för mycket tid eller krocka 

med andra aktiviteter i förskolan. Samlingen är ett sådant exempel som borde 

tas tillvara på mer av pedagogerna, att göra detta till en stund för samspel och 

interaktion. I denna uppsats kommer jag därför att undersöka sex pedagogers 

syn på samlingen i förskolan. Detta för att få en djupare förståelse för hur 

pedagoger tänker kring samlingen på förskolor där man använder sig av det i 

den dagliga verksamheten.  

Niss och Söderström (2006) framhåller vikten av att samlingen ska vara 

lustfylld för barnen, den ska inte göras så lång att barnen inte orkar följa med i 

det som sker. Samlingen ska ses som en positiv gruppupplevelse för både 

barnen och pedagogen. Det finns så mycket man kan göra i en samling med 

hela eller delar av barngruppen samlad och därför är det synd om den stunden 

inte tas tillvara på ett meningsfullt sätt. Att avlägga 15 minuter till en 

gemensam aktivitet som främjar till exempel språk, matematik eller 

naturvetenskap är något som kan genomföras på varje förskola. 

Detta är ett intressant område och ämne att undersöka eftersom det verkar 

finnas två olika synsätt på samlingen, iallafall på de förskolor jag varit på 

under min verksamhetsförlagda utbildning. Dels har jag fått uppfattningen av 

att man ser det som en tradition, alltså något som man alltid har och ska finnas 

i förskolan, å andra sidan som ett pedagogiskt lärandetillfälle där barnen 

faktiskt kan tillägna sig ny kunskap inom en mängd olika områden.  

Jag har valt att undersöka det pedagogiska syftet med samlingen för de 

pedagoger som använder sig av den i den pedagogiska verksamheten, för att 

se vilken uppfattning de har om samlingen samt vilken betydelse de lägger i 

den. Använder man samlingen av gammal vana eller som pedagogiskt 

verktyg?  

Min problemformulering blir därför följande: idag tycks det vara vanligt att 

man har samling i förskolan, men vad har samlingen för pedagogiskt syfte i 

den dagliga verksamheten? 
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Målgruppen för min studie är verksamma pedagoger inom förskolan. Min 

förhoppning är, att genom att ta del av min studie, fördjupa sina tankar och 

funderingar kring samlingens syfte. Detta genom att ta del av vad andra 

pedagoger anser om samlingens pedagogiska syfte men också att 

förhoppningsvis själva börja använda samlingen ur ett mer pedagogiskt syfte 

än vad som förekommer idag. 
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 Bakgrund 
I denna del redogör jag för aktuell forskning inom det område som min 

undersökning bygger på. Jag kommer att sammanfatta författarnas tankar och 

åsikter så som jag tolkat dem. Historiska aspekter kring samlingen kommer 

också att behandlas under detta avsnitt. 

 

Samlingens historia 

Fröbel 
Samlingens ursprung härstammar från en pedagog som hette Freidrich Fröbel, 

han levde under åren 1782-1852. Det var i hans egen uppfostringsskola, vilket 

sedan kom att döpas om till kindergarten som samlingen blev ett känt 

fenomen. Han använde sig av cirkelns form när han samlade barnen, formen 

av en cirkel symboliserade oändligheten och den enhet som härskade i 

naturen, men det var också en form som naturligt bidrog till social 

samhörighet i gruppen. I samlingen talade man om bland annat väder, årstid 

men även sånglekar, rörelselekar samt arbete med geometriska former var 

vanligt förekommande. (Rubinstein Reich, 1996) 

Parallellt med Fröbelpedagogiken växte en annan form av pedagogik fram 

som grundades av Elsa Köhler från Österrike. I hennes pedagogik fanns något 

som kallades intressecentrum, en arbetsform vilken byggde på barnens egna 

intressen. Ett viktigt inslag i denna arbetsform var just samlingen, vilket 

utgjordes av en välplanerad stund som varade mellan 20-30 minuter och 

innehöll sånger, sagor och samtal. Samlingsstunden var till för att barnen 

skulle kunna tillägna sig de nya kunskaperna utifrån sin egen utvecklingsnivå. 

(Rubinstein Reich, 1996)  

I Sverige hade samlingen en central roll i förskoleverksamheten under 1940- 

60-talet. Själva innehållet var förhållandevis intakt sedan Fröbels tid, den 

bestod av rörelse, rytmik men det var också viktigt att man arbetade med vila 

och koncentration. Den hölls oftast på samma plats, samma tid och under 

samma gällande regler vid varje samlingstillfälle. Samlingen har historiskt 

setts som ett tillfälle för att skapa gemenskap i gruppen men 

uppmärksammades under 50- 60-talet också som en viktig del i den dagliga 

rutinen på förskolan, något som ansågs som allt mer viktigt för både barnen 

och pedagogerna. I en statlig utredning från 1946 betonas vikten av just 

gruppgemenskap, men även demokrati samt gruppuppfostran ansågs som 

viktiga delar i förskolans uppdrag. Samlingen sågs dessutom som en god 

möjlighet till samtal för de blyga barnen som genom samlingen fick lära sig att 

tala högt i gruppen. (Rubinstein Reich, 1996) 
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Samlingens struktur och innehåll 

Samlingens betydelse  
I dagsläget anser man att samlingen är ett tillfälle för socialt och språkligt 

lärande samt ett förberedande för skolan på så sätt att barnen får lära sig att 

räcka upp handen när de vill tala samt att de under en viss tid måste sitta stilla 

och lyssna. Samlingen är ett tillfälle där barnen dessutom fostras i att ta 

instruktioner från läraren (Ekström 2007). Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2009) och Rubinstein Reich (1996) ser samlingen som starkt 

gruppfrämjande genom att barnen får en känsla av samhörighet med de andra 

barnen och pedagogerna samtidigt som de blir uppmärksammade var för sig 

genom olika aktiviteter, vilket är identitetsutvecklande för samtliga deltagare. 

På en del förskolor förekommer samling med hela barngruppen eller att de är 

uppdelade i mindre grupper. Sheridan et. al. (2009) menar att barn faktiskt lär 

sig bäst om de är uppdelade i mindre grupper tillsammans med vuxna som 

kan utmana dem på olika sätt. De menar att anledningen till detta är att det i 

de små barngrupperna ges större möjlighet till bland annat ökat samspel och 

interaktion samt problemlösning. Samlingen bidrar till att barnen får känslan 

av gruppsamvaro samtidigt som de får träna på att ta ansvar samt att både 

lyssna på andra och att prata själv inför andra.  

Samlingen används ofta i syftet att lära ut något och kan påminna om en 

lektion vid till exempel språkinlärning och begreppsutveckling. Vid uppstart 

av ett tema kan pedagogerna ofta använda sig av samling för att på ett samlat 

och välplanerat sätt presentera temat som man ska arbeta med. 

 

Utformningen och innehållet i samlingen 
I dagens förskola ser samlingen ut på samma sätt som under 40-60 talet. Den 

utgör fortfarande en rutin som de flesta barn känner till. Utformningen ser ut 

på samma sätt, att pedagogen samlar barnen i en cirkel, på en avsedd plats i 

lokalen, och håller någon form av aktivitet i gruppen. Ekström (2007) skriver 

att samlingen föreliggs av en starkt rutinmässig utformning på det sättet att 

pedagogens samtal och planering är det som styr hela förloppet. Innehållet i 

samlingen kan variera oerhört mellan förskolor, allt från närvarokontroll till 

sånger till sagor och språkpåsar. Språkpåsar är påsar som fyllts med olika 

föremål som kan användas i en mängd aktiviteter och lekar för att främja 

språkutvecklingen. Samlingen är ett tillfälle som många förskolor använder 

just för att öva barnens språkutveckling. Genom att använda sig av rim och 

ramsor i dessa situationer får barnen på ett lekfullt sätt träna att använda 

språket samtidigt som motoriken tränas genom exempelvis fingerramsor 

(Johansson, 2003).  

En viktig del vid planeringen av samlingen är att barnen ska göras 

delaktiga och aktiva i aktiviteten som ska genomföras. Barnen måste få 

utforska, delta och aktiveras i samlingen för att få en givande lärostund. Om 

barnen enbart ska sitta stilla och lyssna kommer lärandet inte bli lika effektivt 

(Olofsson, 2010). Till grund för samlingen menar hon att pedagogerna 

använder sig av läroplanen. Man kanske inte alltid tänker på att samlingen är 
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förankrad i styrdokumenten utan efter ett tags arbete sitter den i ryggmärgen 

så den finns med omedvetet i all planering man gör, inklusive samlingen. I 

läroplanen står dessutom att barnen ska göras delaktiga, att de ska få utforska 

och upptäcka genom eget deltagande (Lpfö98). 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) finns ingenting som säger att samling 

ska finnas eller ens bör vara en del av den pedagogiska verksamheten. Ändå är 

det ett vanligt förekommande att samling används på de flesta förskolor, minst 

en gång per dag. Däremot finns strävansmål om att varje barn bland annat ska 

lära sig att visa respekt för sina medmänniskor, lära sig lyssna samt utveckla 

självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö98). Dessa strävansmål är 

något som Olofsson (2010) menar att samlingen bidrar med, dessutom anser 

hon samlingen som en viktig del i barnens förberedelse inför skolstarten.  

I Läroplanen (Lpfö98) beskrivs barnen som aktiva medskapare till sin egen 

utveckling av kunskap. De ska ges stort inflytande i verksamheten och 

planeringen bör utgå från barnens intressen. Olofsson (2010) menar att ett stort 

ansvar här ligger på pedagogen som ska planera och genomföra samlingen. 

Samlingens innehåll återspeglar pedagogens lyhördhet för barnens intressen 

och kunskaper (Niss & Söderström, 2006). Eftersom samlingen är till för 

barnen ska de inte behöva agera passiva mottagare av det som pedagogen 

förmedlar, detta är ju heller inte vad läroplanen menar med aktiva barn. 

Viktigt blir då att planera samlingen på så sätt att barnen ges möjlighet till 

aktivt deltagande under de aktiviteter eller samtal som genomförs. 

 

Pedagogens roll i samlingen 

Ledarskapet 
Det är få stunder i förskolan som är så styrda som just samlingen, här är det 

pedagogen som bestämmer vad som ska ske och vad det ska pratas om 

(Emilson, 2007). Vem som håller i samlingen varierar beroende på vilka tider 

de olika pedagogerna på förskolorna jobbar, vilket pass man har just den 

dagen (Ekström, 2007).  

Samlingens struktur och innehåll ställer höga krav på den pedagogiska 

planeringen, pedagogen måste ha kunskap om hur barnen lär sig och vilka 

kunskaper, upplevelser och erfarenheter barnen behöver. Som ledare av 

samlingen gäller att man är förberedd på vad den ska handla om för att man 

direkt ska lyckas fånga barnens intressen. Pedagogen måste ha ett tydligt och 

medvetet ledarskap och planeringen måste ske på så sätt att barnens 

deltagande finns inbyggt i aktiviteterna i samlingen (Olofsson, 2010). Om man 

har dessa kunskaper menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) att detta 

tyder på en pedagogisk medvetenhet, vilket jag anser är viktigt att man som 

pedagog har i förskolan då det är just barnens lärande vi arbetar med och det 

är barnens individuella egenskaper och kunskaper som vi ska 

uppmärksamma. 
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Pedagogens bemötande av barnen 
I en studie av Yifat och Zadunaisky- Ehrlich (2008) har man kommit fram till 

att pedagogernas sätt att tala i samlingen har en stor betydelse för barnens 

språkliga utveckling. Pedagogens återberättande av vad eleven säger varierar i 

åldrarna och de har kommit fram till att ju större barnen blir, desto mer 

utforskande och frågande blir pedagogens roll i samlingen. Pedagogen i de 

yngre åldrarna fokuserar mer på att återberätta det barnet säger än att ställa 

följdfrågor som kanske är vanligare förekommande om man har äldre barn i 

samlingen. Detta menar man har att göra med att pedagogen lägger sig på den 

nivå där barnet befinner sig i sin språkliga utveckling för att komma dem 

närmare. Just samtalet är något som Säljö (2000) lägger stor vikt i just för att 

det är ett sätt att utveckla kunskap mellan individer men också det sätt som 

kunskapen förs vidare. Johansson (2003) poängterar dessutom vikten av 

pedagogens inlevelse i samlingen som en viktig faktor för att fånga barnens 

intresse och nyfikenhet. Det gäller att man kan spinna vidare på barnens 

kunskaper och förmågor. Samspelet mellan pedagogen och barnen är väldigt 

viktigt för att barnen ska kunna utveckla nya kunskaper. Barnen ska känna att 

de kan ta upp problem och få hjälp med konflikthantering. För att detta ska 

vara möjligt krävs att pedagogen är väldigt lyhörd för vad barnen säger och 

uttrycker. Pedagogen ska dessutom bidra med att barnen får öva det sociala 

samspelet och utveckla social kompetens i samlingsstunden (Sheridan, et. al 

2009). 

Rubinstein Reich (1996) skriver i sin bok om att samlingen till största delen 

är till för pedagogerna, för att de ska få bekräftelse i sin roll som ledare. Detta 

är raka motsatsen till det som står i läroplanen, om att allt som görs i förskolan 

är för barnens bästa, att pedagogerna i förskolan ska ha barnet i fokus hela 

tiden. Vilket då kan vara någonting för pedagogerna att jobba med vid 

planeringen av samlingen. 

 

Barnens roll i samlingen 

Samlingens inverkan på barnen 
Samlingen är en viktig stund för barnen, inte enbart för rutinbehovet utan även 

för möjligheten att synas och se andra. Genom att barnen sitter på så sätt i 

samlingen att pedagogen ser alla som deltar, känner barnen en starkare 

grupptillhörighet med sina kompisar. Pedagogen har ofta aktiviteter planerade 

som involverar barngruppen på så sätt att varje barn får komma till tals eller 

genomföra aktiviteter samt att barnen i gruppen även uppmärksammar 

varandra (Williams, 2001). Detta kan ske genom att man pratar om vilka som 

finns på förskolan just denna dag, att man förklarar varför vissa barn inte är 

där samt när de beräknas komma tillbaka. 

 

Barnens förhållningssätt 
Hur barnen förväntas förhålla sig i samlingen ser ytterst olika ut på olika 

förskolor, på vissa ställen får barnen sitta eller ligga i samlingen, beroende på 
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vad de själva finner bäst, medan det på andra ställen är bestämt att barnen ska 

sitta stilla och vara tysta för att lyssna på det pedagogen talar om (Emilson, 

2007). Vilka regler som gäller i samlingen varierar också beroende på barnens 

ålder samt vilka barn som deltar i samlingen. Emilson har i sin studie från 2007 

kommit fram till att deltagandet i samlingen ses frivilligt på så sätt att barnen 

kan bryta sig loss och välja att avstå de aktiviteter som genomförs. Generellt 

gäller att när det är dags för samling måste barnen avbryta de aktiviteter som 

pågår, samt att man deltar i samlingen även fast man kanske inte alltid vill 

delta i de aktiviteter som sker. Genom att ha bestämda regler i samlingen 

tränas barnen på de sociala regler som gäller för samspelet mellan individer. 

De får dessutom träna sin självbehärskning samt att det är pedagogen som 

leder samlingen som även bestämmer i samlingen (Rubinstein Reich, 1996).  

 

Möjligheter till inflytande 
Barnens möjligheter till inflytande har på senare år fått mycket stor 

uppmärksamhet då det anses som en mänsklig rättighet (Emilson, 2007). Hon 

menar dock att barnens rätt till inflytande i förskolan inte alls lever upp till vad 

det borde vara med tanke på de krav och mål som finns samt att det är en 

viktig del i läroplanen för förskolan. Möjligheterna till inflytande tenderar att 

variera mellan olika förskolor beroende på förskolans kvalitet. Förskolor med 

låg kvalitet, vilket bland annat kännetecknas av att pedagogen talar lite med 

barnen samt att de har ett tidspressat schema, hade mer specifikt lärarstyrd 

verksamhet. Samtidigt som förskolor med högre kvalitet, kännetecknade av en 

harmonisk miljö och att barnen blev lyssnade på och sedda, utgick från 

barnens behov och intressen. Detta i sin tur gjorde att barnen gavs mer 

inflytande och fick vara delaktig i verksamhetens planerande på ett aktivare 

sätt i en förskola med högre kvalitet. Detta stärks ytterligare av Sheridan, 

Sandberg, Vuorinen och Williams (2011) som genom en intervjustudie med 

barn i förskolan kommit fram till att möjligheten till inflytande är kraftigt 

begränsad. Barnen menar att de har liten möjlighet till inflytande eftersom de 

är av den uppfattningen att pedagogen bestämmer allt som sker i förskolan. 

Dock framkommer att det är i just samlingsstunden som det ges störst 

möjlighet till inflytande för barnen då de bl.a. kan få bestämma sånger som 

man ska sjunga. Detta sker dock oftast utifrån olika alternativ som pedagogen 

valt ut på förhand i form av till exempel olika sångkort eller utifrån föremål 

förknippade till olika sånger (Emilson, 2007). 

För att barnen ska kunna ta plats i samlingen och våga samt få sin röst hörd 

krävs det att barnen kan vissa sociala regler (Rubinstein Reich, 1996). Detta 

skiljer sig såklart mellan olika barn beroende på hur väl man anpassat sig och 

tagit till sig av de regler som gäller i samlingen, vad gäller att få ordet.     

Genom att pedagogerna är öppna för barnens intressen och att de själva 

ställer frågor till barnen ökar barnens möjligheter till inflytande. På detta sätt 

får barnen möjlighet att påverka sin vardag på förskolan genom att de får vara 

delaktiga i vad som ska ske, vilka aktiviteter som görs och så vidare. Johansson 

(2003) menar att detta är bra för barns lärande, dels genom att de får lära sig 
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vad demokrati innebär men även för att lärandet sker lättare om barnen är 

intresserade av de aktiviteter som utövas. 
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Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger tänker kring samlingen, 

vilket pedagogiskt syfte samlingen har i förskolan. Genom studien hoppas jag 

få en bättre inblick i hur pedagoger använder sig av samlingen i den dagliga 

verksamheten på förskolan. 

 

Som utgångspunkt i studien har jag följande frågeställningar: 

 

 Vilka strategier används i genomförandet av samlingen i 

verksamheten? 

 Vilken betydelse lägger pedagogerna i begreppet samling? 

 Vilket är det största målet med samling i verksamheten? 
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 Metod 
Metodval och ansats 
Med utgångspunkt i mitt valda ämne föll valet av metod på kvalitativa 

intervjuer. Eftersom jag valt att undersöka pedagogers syfte med samlingen 

behövde jag få information utifrån deras tankar och åsikter. Genom att 

använda intervjuer som metod och formulera öppna frågor menar Kihlström 

(2007) att det öppnar upp för respondenten att tala utifrån sina egna 

uppfattningar och tankar, därmed förväntas inte heller några specifika svar på 

frågorna. Fördelen med öppna frågor är att man kan ställa följdfrågor om man 

anser sig behöva mer information om det respondenten talar om. Kihlström 

(2007) beskriver den kvalitativa intervjun mer som ett samtal med ett bestämt 

mål.  Ett samtal, menar även Kvale (2009), är bästa sättet att ta del av en annan 

människas uppfattning av något. 

 

Urval och respondenter 
Vid valet av respondenter menar Kihlström (2007) att man bör tänka på att de 

ska kunna svara på de frågor jag ställer. De bör alltså ha tankar och 

erfarenheter av det jag tänkt mig att undersöka och de frågor jag tänkt ställa. 

För att hitta intresserade respondenter till min undersökning tog jag kontakt 

med sex avdelningar på sammanlagt tre förskolor där jag vet att samling 

används som en del i den dagliga verksamheten. Jag fick positiva svar från 

samtliga avdelningar som jag kontaktat och från varje avdelning ställde en 

pedagog upp på att delta i studien. På tre av förskolorna gick det till så att jag 

kontaktade förskolechefen som gav mig tips på vilka som skulle kunna vara 

intresserade av att ställa upp. Dessa ringde jag upp och frågade om intresse 

fanns och de tackade ja. De andra tre pedagogerna frågade jag personligen om 

de ville ställa upp. Valet föll sig så att de var de tre som jag först mötte då jag 

besökte dessa förskolor för att hitta respondenter. Dessa tre tackade också 

direkt ja till att medverka. Därefter skickade jag ut allmän information om vad 

studien skulle undersöka och de forskningsetiska riktlinjerna samt 

intervjufrågor till dem som tackat ja till att delta.  

 

Forskningsetiska riktlinjer 
I samband med att jag fått intresse från sex respondenter att delta i studien 

informerades de om sina rättigheter vid deltagandet. Jag utgick från 

vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2002) vilka omfattar 

informationskravet; vilket innebär att jag, som forskare, förklarar vilket syfte 

man har med undersökningen, samtyckeskravet; att deltagarna själva får 

bestämma över sitt deltagande, det är frivilligt och de kan när som helst 

avbryta sitt deltagande utan att detta påverkar dem. Nyttjandekravet 

innefattar information om att allt insamlat material enbart kommer att 
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användas i mitt forskningsarbete. Konfidentialitetskravet berättar om att deras 

identitet samt lämnade uppgifter är helt anonyma.  

 

Procedur 
I min studie har jag arbetat utifrån Backmans (2008) upplägg för hur en 

uppsats bör disponeras vad gäller upplägget av de olika delarna i studien samt 

citatskrivning, referenser och referensförteckning. 

Som första utgångspunkt skapade jag en frågeställning utifrån vad jag fann 

intressant att undersöka. Därefter började mitt arbete med att läsa in tidigare 

forskning samt annan litteratur som beskrev mitt ämne. Utifrån detta 

formulerade jag mina intervjufrågor samt tog kontakt med möjliga förskolor 

för att se om intresse fanns att delta i studien. Jag bokade in och genomförde 

mina intervjuer med respondenterna allt efter att de tackade ja till att delta. 

Vid fyra av intervjuerna träffade jag pedagogen personligen på en avskild 

plats på vardera förskola där vi kunde sitta ostört vilket Kihlström (2007) 

poängterar som viktigt för att ingenting ska kunna störa respondenterna och 

intervjuprocessen. De två andra intervjuerna skedde över telefonen. 

Telefonintervjuer anser Bryman (2011) är en god metod att använda sig av då 

respondenter på detta sätt inte behöver se den som intervjuar. Detta menar 

han är bra för att respondenten utifrån ålder, utseende och så vidare inte ska 

kunna få en uppfattning vilken typ av svar som man är ute efter på samma sätt 

som vid en intervju där man träffas fysiskt.  

Till min hjälp använde jag mig av inspelningsfunktionen på min 

mobiltelefon, detta för att jag enkelt skulle kunna gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna igen vilket Kihlström (2009) menar är en bra metod. På detta sätt 

kan man som intervjuare koncentrera sig helt på sin respondent. Metoden är 

även bra på det sättet att man enkelt kan lyssna på intervjuerna flera gånger. 

Denna metod använde jag dock inte på de två telefonintervjuerna, utan där 

antecknade jag alla svar så gott jag kunde.  

Efter att dessa var genomförda transkriberade jag samtliga intervjuer för att 

lättare få en överblick över vad de svarat och för att på ett mer överskådligt 

sätt kunna sammanställa svaren och hitta kopplingar mellan dem. Jag 

kopplade ihop respondenternas svar utifrån deras tankar och erfarenheter 

eftersom detta är grunden i en kvalitativ intervju, just respondentens egna 

uppfattningar. Under denna process som transkriberingen innebar valde jag 

att sortera bort det som inte var till värde för min intervju, med detta menar jag 

sådant som nonsensljud samt sidospår som respondenterna kunde komma in 

på. Lantz (2007) skriver om det som att sortera bort sådant som inte svarar upp 

till min frågeformulering. Sedan använde jag mig av meningskoncentration, 

vilket innebär att meningarna komprimeras och formuleras mer koncist, längre 

uttalanden kortades ner (Olsson & Sörensen, 2011).  

Därefter skrev jag resultatet och sedan började jag med diskussionen. När 

jag tyckte att de stora delarna var skrivna satte jag in rubriker vilket ledde till 

att vissa stycken formades om och flyttades in under rätt rubrik. Sedan skrev 

jag metoden följt av abstrakt. Genomgångar har gjorts flera gånger under 

arbetets gång för att se till att undersökningens olika delar följer varandra. 
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Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet förklaras av Olsson & Sörensen (2011) som ett 

mätinstruments förmåga att undersöka det man tänkt sig att undersöka. 

Validiteten i min studie är på så vis hög då jag ville undersöka pedagogers 

syfte med samlingen i förskolan och därför genomförde intervjuer för att ta 

reda på detta. Empirin analyserades sedan för att jag skulle kunna undersöka 

om jag fått fram svar på det jag ville undersöka.  

Eftersom min studie omfattar sex pedagogers syfte med samlingen kan den 

inte ses som generell då det endast är deras egna tankar och funderingar kring 

planeringen jag tolkat. Jag har inte undersökt hur det faktiskt är i samlingen 

utan deras tankar kring den. Dessutom bygger denna studie på individuella 

pedagogers tankar vilka skiljer sig mellan varandra. Dock visar resultatet att 

de på vissa ställen har samma åsikter kring olika saker men dessa kan dock 

ändå inte generaliseras med andra avdelningar och förskolor då de kan vara 

av en annan uppfattning.  Om en studie är tillförlitlig eller reliabiliteten är hög 

ska man kunna utföra samma undersökning med andra respondenter och få 

samma resultat (Bryman, 2011). Därför menar jag att reliabiliteten är låg i 

studien eftersom resultatet inte är tillförlitligt. 
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 Resultat  
Genom att jag analyserat den empiri jag samlat in har jag försökt finna mönster 

i de svar jag fått. Utifrån dessa mönster har jag sedan kategoriserat dem samt 

utformat rubriker. Detta har gett mig en övergripande bild av vilka åsikter 

respondenterna har om samlingens betydelse i förskolan.  

Jag har genom min undersökning kunnat se tydliga mönster i alla de sex 

respondenternas svar. De hade en relativt enad bild av hur samlingen såg ut 

samt dess syfte och genomförande. I följande avsnitt redovisas deras svar. 

 

Samlingen som begrepp 

Dagligt inslag i verksamheten 
Samlingar förekom varje dag på samtliga avdelningar, alltid under 

förmiddagen. Detta innebar att barnen aldrig behövde avbryta sina aktiviteter 

då man hade samling i direkt anslutning till ingång efter utevistelse. På fyra av 

avdelningarna förekom det dessutom flera gånger under dagen, både efter 

lunch och strax innan mellanmålet. En av avdelningarna hade bytt namn på 

samlingen och kallade den för möte. Ordvalet möte användes för att man 

ansåg att detta bättre symboliserade vad det faktiskt var, ett möte med barn. 

Gemensamt för alla avdelningar var dessutom att man vid samlingens början 

samlade alla barnen på en avsedd plats i lokalen, oftast på en rund matta på 

golvet. Flera av avdelningarna använde sig även av tecken som stöd i 

verksamheten och då också i samlingen, för att hälsa välkommen, under 

aktiviteterna samt för att avsluta samlingen. Man började varje samling på 

samma sätt: 

 

I stort så har vi ju alltid att samlingen börjar med att vi sitter i en ring och o 

hälsar på varann (Pedagog 1). 

 

Sånger, lekar och ämnessamlingar 
Innehållsmässigt såg de olika ut på de olika avdelningarna. På tre avdelningar 

hade man i början av veckan gemensam samling med hela barngruppen där 

man utsåg ”veckans kompis”. På några av avdelningarna var ett vanligt 

moment i samlingen att man undersökte temperatur och hade närvarokontroll. 

Sedan hade man på fem av sex avdelningar valt att, under tisdag till torsdag, 

dela upp barnen i mindre samlingar eller grupper, som man också kallade 

dem. På vissa av avdelningarna hade man valt att dela upp barnen i mindre 

grupper just för att kunna använda sig av olika ämnen på de mindre 

samlingarna. De olika ämnena kunde vara språk, matematik, naturkunskap 

och normer och värden. På två av dessa avdelningar hade man så kallade 

samlingskorgar där man ordnat med olika material utifrån ämnet på 

samlingarna. Detta ansåg man som en bra struktur genom att man i mindre 
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grupper kunde låta alla barnen i gruppen komma till tals samt att alla barn på 

detta sätt hann genomföra aktiviteterna som förekom i samlingen. Dessutom 

var fördelen att man som pedagog även kunde uppmärksamma och se alla 

barnen lättare i de mindre grupperna samt att ljudnivån blev lägre. 

På två andra avdelningar använde man sig också av dessa ämnen i 

samlingen men där använde man sig inte av strukturerade korgar utan 

planerade materialet utifrån andra sätt, exempelvis stenciler i pärmar. På de 

återstående två avdelningarna hade man samlingar innehållande sånger, sagor 

och mer specifika ämnen som enbart språksamlingar i de mindre grupperna.  

På en av avdelningarna använde man dessutom samlingen som ett viktigt 

verktyg i konflikthanteringen vid de tillfällen då detta förekom på avdelningen 

 

Å sen då i mötet när dom blir i den här åldern då tycker ja det blir väldigt 

mycket konfliktlösning, då kan den ju fylla den rollen också då. En möjlighet att 

prata om det, hur e man en bra kompis, till exempel (Pedagog 3). 

 

Detta användes sedan i arbetet med värdegrunden genom att man tog upp 

sådana saker som hur man ska vara mot varandra och hur man säger förlåt. 

 

Regler i samlingen 
De regler som fanns gällande samlingsstunden var samtliga respondenter 

eniga om. Alla pedagoger förväntade sig att barnen skulle sitta tysta och lyssna 

på varandra samt att alla skulle delta i samlingen, även fast man inte ville vara 

med på de aktiviteter som genomfördes.  

Om problem uppstod valde man att göra lite olika på de sex avdelningarna. 

På tre av avdelningarna såg man till att barnen deltog i samlingen även fast 

barnen valde att inta en passiv roll. Man krävde inte av barnen att de skulle 

vara delaktiga i genomförandet av aktiviteterna men alla ändå skulle sitta 

med. Detta för att man ville att barnen skulle känna att man var viktig i 

gruppen. På den fjärde avdelningen beskrev respondenten hur de jobbade när 

det uppstod problem i samlingen, då fick det barn som störde de andra barnen 

på samlingen gå till ett annat rum. Detta skedde väldigt sällan då man 

upplevde det som att barnen tyckte det var genant att behöva lämna gruppen 

och därmed skötte sig efter pedagogens tillsägning. Den femte avdelningen 

arbetade på så sätt att man gav barnen valen att antingen sitta med i samlingen 

och sköta sig eller lämna samlingen och då vara med den som dukade i ett 

angränsande rum under tiden. Den sjätte respondenten beskrev det som att 

man på grund av koncentrationssvårigheter hos vissa barn valde att plocka ut 

dem ur gruppen för att inte störa de andra barnen i samlingen. Istället hade 

man då en liten samling med just det eller de barnen. Det förekom även att 

man tog de barnen som ville avvika från samlingen och satte dem i sitt knä för 

att det skulle fungera bättre. På så sätt lugnade barnen ner sig och kunde ändå 

närvara i samlingen med de andra.  
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Målen och förväntningarna med samlingen 
Genom att fråga respondenterna vilket syfte de hade med samlingen samt för 

vem den hölls för fick jag fram information som är väldigt samstämmig av alla 

de sex deltagarna. De hade alla en klar bild över varför man hade samling i 

just sin verksamhet. Alla respondenterna menade att huvudsyftet var att 

barnen skulle ha roligt samtidigt som flera av dem menade att det var ett sätt 

att nå målen för verksamheten, alltså målen i läroplanen för förskolan. Flera av 

mina respondenter menade att man avbröt sin samling om man inte hade 

barnen med sig eller att de visade ointresse.  

 

En rolig stund för barnen 
Alla respondenter var rörande överrens om att samlingen var för barnen, att 

det viktigaste var att de hade roligt. Det var ett tillfälle för barnen att känna 

gemenskap med andra i barngruppen och att öva sina sociala färdigheter i en 

miljö och situation där de kunde känna sig trygga. Tre av respondenterna 

menade att om barnens intresse uteblir är det ingen mening att fortsätta 

samlingen. En av dem förklarade det så här:  

 

Alltså de ja vill när ja har en samling det e ju att barna ska tycka att de e roligt, 

för gör dom inte de då avbryter ja samlingen för ja tänker inte sitta å tjata på att 

dom ska sitta stilla (Pedagog 4). 

 

Det har hänt många gånger att man avbrytit den för ja tycker att det e ingen 

mening att jag sitter i tio minuter och säger åt dom å sitta stilla å lyssna, då har 

det helt tappat syfte tycker jag (Pedagog 4). 

 

Gruppfrämjande aktiviteter 
Respondenterna talade om att samlingen var av stort värde i utvecklingen för 

barnen, den bidrog till att de skulle lära sig att lyssna på sina kompisar, att 

kunna prata inför andra, att visa respekt för sina kompisar samt att öva 

turtagning i form av att bara ett barn i taget hade ordet.  

 

Det handlar ju om att sitta ner och inte störa dom andra, sitta ner å lyssna å 

vänta på sin tur (Pedagog 2). 

 

Dessutom menade flera av dem att samlingen var en viktig gruppfrämjande 

aktivitet i verksamheten där barnen fick känna gemenskap och tillhörighet 

med de andra i gruppen. 

 

Måluppfyllelse i läroplanen 
Flera av respondenterna menar att samlingen är ett bra tillfälle för 

pedagogerna att arbeta med de mål som finns både i läroplanen och i 

förskolornas egna arbetsplaner. Dessutom menade respondent 4 att man 

genom samlingen på ett tydligt sätt även kan visa föräldrarna hur man arbetar 
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mot att nå de uppsatta målen. En av respondenterna förklarade det som att 

samlingen är för barnen men att tanken bakom den är att jobba med målen i 

styrdokumenten. Respondenten menade att det på grund av tidsbrist var bra 

att använda samlingen som ett redskap för att uppfylla dessa mål samtidigt 

som man såg till att barnen fick en rolig stund tillsammans. Genom att 

förmedla läroplanens mål genom samlingen kunde man på ett enkelt sätt se 

vilka mål man uppfyllt. På samtliga avdelningar menar man att läroplanen är 

det som ligger till grund för samlingen, att allt som görs i samlingen förankras 

i läroplanen och arbetsplanen på förskolan. 
Att samlingen enbart skulle vara för att barnen skulle ha roligt var kanske 

inte riktigt sant då fem av sex pedagoger konstaterade att det var för både 

barnen och pedagogernas skull som samlingen ägde rum. Pedagogerna hade 

ett klart syfte med vad de ville förmedla till barnen men att detta skulle ske på 

ett roligt sätt. 

 

Pedagogen är ledaren 
Genomgående för samtliga avdelningar var också att pedagogen till största del 

var den som höll i samlingen och barnen förväntades sitta stilla och lyssna. 

När samlingen startat presenterades vad som skulle ske. Innehållet i samlingen 

fylldes på då och då, om man hittade nya aktiviteter eller om man såg att 

någonting inte fungerade riktigt. Vem av pedagogerna på avdelningen som 

höll i samlingen varierade beroende på vilka tider man arbetade. Detta gällde 

samtliga avdelningar. 

Respondenterna såg olika på vilka förväntningar de hade på sig själva i 

samlingen, flera av dem menade att det är viktigt att kunna fånga barnen 

direkt, en av dem sa att det är väldigt viktigt med den första minuten i 

samlingen: 

 

Dels så känner man ju så här att man måste ju va välplanerad. Jag måste ju sitta 

där och kunna och veta vad jag ska göra. För annars så tappar ju jag intresse, 

om ja sitter där å men gud va skulle ja göra nu, då e barna borta. Då har man ju 

som tappa de där ögonblicke när man hade dom (Pedagog 3). 

 

En annan av respondenterna menade också att lyhördheten är viktig i 

samlingen, att man måste kunna känna av hur barngruppen är, både till sinnet 

och utvecklingsmässigt, och utifrån detta kunna styra och planera samlingen 

på bästa sätt. Respondenterna betonade också vikten av att göra saker i 

samlingen som man visste att barnen tyckte var roligt, annars ansåg man att 

tiden var bortkastad, något som man menade var viktigt, att man tog tillvara 

på barnens tid och fyllde den med saker och aktiviteter som man visste att 

barnen uppskattade. Gentemot arbetslaget menar flera av mina respondenter 

att det är viktigt för samlingen att alla pedagoger tar ansvar över sin egen del, 

att man kan lita på att de andra gör sin del i arbetet, vad gäller planering och 

genomförande såväl som uppföljning och utvärdering. 
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Pedagogiska strategier kring samlingen 

Planering och uppföljning 
Vad gällde planeringen av samlingen såg det lite olika ut på avdelningarna. På 

fyra av dem arbetade man tydligt med både planering och uppföljning bland 

annat genom att man på sina planeringskvällar och andra planeringsstunder 

tillförde nytt material i samlingskorgarna och utvärderade det befintliga 

materialet som man använde sig av. Man gjorde även uppföljningar av det 

som förmedlades i samlingen genom kvalitetsredovisningen. Dessutom 

dokumenterades det som gjordes i samlingen på flera av förskolorna för att 

sedan sättas in i barnens egna portfoliopärmar eller sättas upp på väggarna 

runt om i verksamheten. På de andra två avdelningarna hade man ingen 

planering för enbart samlingen utan där diskuterades det dagligen om det 

fanns saker man ville förändra eller prata om med sina arbetskamrater 

gällande samlingen.  

 

Barnens inflytande 
När det kommer till hur barnens inflytande ser ut i samlingen varierar det lite 

på de olika avdelningarna. Alla menar att barnen har möjlighet att påverka 

men under vissa riktlinjer. På fem av sex avdelningar får barnen påverka 

samlingen på det sättet att de får välja sånger eller sagor samt ibland också 

aktiviteter ur de samlingskorgar som används.  

 

     Dom brukar ju få välja också ibland till exempel i korgarna, vill ni göra det 

här eller det här idag (Pedagog 1). 

 

Flera av respondenterna menar att man indirekt låter barnen påverka och ha 

inflytande. En av dem menar att man som pedagog utvecklar aktiviteterna i 

samlingen allt eftersom man ser att barnen utvecklas. En annan menar att man 

kanske låter dem måla vid vissa tillfällen eller väljer en speciell saga för att 

man vet att detta fungerar bra med just den barngruppen, just då. Dock menar 

man att det är pedagogen som styr ämne men själva innehållet i 

ämnessamlingen alltid går att påverka.  

På två avdelningar förekom även så kallade månads- eller veckomöten. 

Dessa möten genomförs på samma sätt som samlingarna och innefattar hela 

barngruppen. De kan handla bland annat om att barnen kan få rösta på 

maträtter de önskar till lunch. Därefter genomförs demokratiska val för att 

bestämma vilken maträtt som vinner och som då kommer att serveras på 

förskolan framöver. Man kan också ta beslut om vad man ska arbeta med, 

fråga barnen vad de vill göra och utifrån dessa svar genomföra olika val eller 

använda dem som förslag vid framtida planering. Två av avdelningarna hade 

mer barninflytande i samlingen än de andra. På en av dessa skulle 

pedagogerna under våren låta barnen hålla i en samling själva, två och två. 

Samlingen skulle bygga på en planering som de två barnen fick göra 

tillsammans med pedagogerna utifrån vad de själva ville att samlingen skulle 

innehålla. Detta menade man att bygger upp barnens självkänsla samt att de 
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får träna på att samarbeta och att stå inför sina kompisar och prata. På den 

andra avdelningen som erbjöd mer inflytande förekom det ganska ofta att 

barnen själva tog initiativ till egna spontana samlingar där flera barn deltog 

och där barnen kunde utöva det de själva ville. Vid sådana tillfällen var 

pedagogen inte delaktig i samlingen utan hade en mer observerande roll. När 

ett barn började ha samling brukade flera barn sluta upp i samlingen och delta. 

På denna avdelning förekom också en dag i veckan där barnen kunde hålla i 

samlingen om de ville. Pedagogerna antecknade vilka barn som hållit i den 

frivilliga egna samlingen så att alla som ville fick ansvara för en samling var.  
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 Diskussion 
Här kommer jag börja med att diskutera valet av metod som jag gjort för att 

sedan fortsätta med min resultatdiskussion. Diskussionen kring resultatet 

bygger på analysen av min insamlade empiri i förhållande till vad bakgrunden 

och tidigare forskning sagt.  

 

Metoddiskussion 
Jag valde att använda mig av intervjuer som metod, detta för att det var 

pedagogernas syn på samlingen som jag var ute efter att undersöka. Kvale 

(2009) menar att samtal är den bästa metoden om det är någon annans 

uppfattning om något som man ämnar undersöka. Jag ansåg därmed att jag 

genom intervjuer skulle kunna ta del av deras tankar på bästa sätt. Att då 

använda sig av diktafon i form av mobiltelefonen fungerade bra för mig men 

det finns alltid en risk att tekniken inte fungerar, att batteriet är slut eller att 

inspelningen avbryts. Jag valde att enbart spela in intervjuerna vilket jag ansåg 

som enklast då jag snabbt kunde gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen. 

Jag kan i efterhand tycka att det hade varit bra om jag också antecknat en del 

ifall att ljudfilerna skulle ha skadats eller förstörts på något sätt. Genom att 

sedan transkribera mina intervjuer fick jag chansen att verkligen sätta mig in i 

vad respondenterna tyckte och tänkte. Det tog lång tid att transkribera dem 

men jag anser att detta var nyttigt då jag sedan enkelt kunde gå tillbaka i mina 

texter för att finna deras svar. Vad gäller mina telefonintervjuer som inte 

spelades in kan jag säga att det var svårt att hinna få med allt som sades. På 

grund av att jag bara i stora drag skrev ner vad som sades, i den mån jag hann, 

så har jag inte kunnat citera dem då jag inte varit helt säker på formuleringen. 

Valet av frågor fungerade för mig bra, de gick in litegrann i varandra vilket 

jag kanske kunde ha tänkt på innan men jag upplevde det som att detta inte 

var något problem för respondenterna utan de svarade lite mer ingående och 

utförligare på dem bara. 

På alla de förskolor jag besökte fanns en lugn och avskild plats där vi kunde 

sitta och genomföra intervjuerna. Detta menar Kihlström (2007) är viktigt för 

att inte samtalet ska avbrytas av något utifrån kommande ljud. Viktigt är också 

att man ser till att tid finns avsatt för intervjun samt att de inte blev för långa. 

Detta var inget problem i mitt fall och samtliga respondenter verkade tillfreds 

med att samtalet pågick mellan 20-30 minuter.  

 

Resultatdiskussion 
Med denna studie ville jag undersöka vilket syfte pedagoger i förskolan har 

med samlingen. Genom att först bearbeta tidigare forskning kring ämnet och 

sedan intervjua sex förskollärare om deras tankar har jag funnit intressanta 

kopplingar samt en fördjupad inblick i hur man tänker kring samlingen. 
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Här kommer jag att både koppla ihop och jämföra de svar jag fått genom 

intervjuerna med den tidigare forskningen som presenterats i bakgrunden 

under rubriker som samstämmer med mina slutsatser. 

 

Den rutinmässiga samlingen 
Ända sedan Fröbels tid har samlingen sett ut som den gör idag, vilket visar sig 

på det sättet att man oftast samlas i en cirkel på en avsedd plats på förskolan 

(Rubinstein Reich, 1996). Samtliga av mina respondenter använder sig 

dagligen, till och med flera gånger varje dag, av samlingen i sin verksamhet. 

Likt Rubinstein Reich (1996) beskriver samlar respondenterna barnen precis på 

samma sätt som Fröbel gjorde, vid samma tidpunkt varje dag och på en 

bestämd plats i lokalen. Detta blir en tydlig rutin för barnen vilket såväl 

Ekström (2007) som mina respondenter lägger stor vikt vid. Genom att skapa 

goda rutiner för barnen tror jag att de blir tryggare med sin vardag i förskolan. 

De vet vad och när saker kommer att ske under dagen samtidigt som de är väl 

medvetna om vem som håller i de olika samlingarna utifrån vilken dag det är.  

Pedagogen är den som leder samlingen och presenterar för barnen vad som 

ska ske. Samtliga förskolor hade samlingen på förmiddagen, oftast strax innan 

lunch bland annat för att sänka ljudnivån på barnen och fånga upp dem innan 

man gick till matsalen. Detta kan jag dock anse vara en svårighet och det 

ställer stora krav på pedagogen. Om man genom samlingen vill lugna barnen 

måste man noga fundera igenom valet av aktivitet. Att genomföra en 

rörelsesång eller en lek där barnen ska vara aktiva kan då få motsatt effekt 

genom att de blir uppspelta istället vilket man då måste ha i beaktande när 

man planerar eller väljer aktivitet i samlingen.  

Innehållet i samlingen ser olika ut på avdelningarna jag besökt men flertalet 

av respondenterna berättar om samma inslag som Rubinstein Reich (1996) 

skriver om, att samlingen består av sånger, sagor och språkaktiviteter. Att 

samlingen skulle ha stor betydelse för just språket är det flera av 

respondenterna som menar, detta verkar dessutom vara något man arbetar 

med på alla avdelningarna, att främja språket. Ekström (2007) och Johansson 

(2003) menar att samlingen är väldigt viktig för just språket på det sättet att 

barnen inte bara övar på att prata själva utan de lyssnar även på de andra 

barnen, hur de pratar och uttrycker sig. Att dessutom våga prata inför andra är 

en färdighet som är väldigt nyttig att ha med sig för framtida situationer, 

framför allt i skolan där man får stå inför klassen och prata. Min åsikt är att 

barnen måste ges tillfällen att prata i samlingen, de måste bjudas in till samtal, 

något som jag får uppfattningen av att pedagogerna på de berörda 

avdelningarna arbetar med.  

Genom intervjuerna har de berättat att de arbetar med språket i samlingen, 

dock inte i så stor utsträckning på vilket sätt barnen inkluderas i samtalet. Jag 

förutsätter att arbetet med språket inkluderar att barnen får uttrycka sig och 

samtala med pedagogerna och de andra barnen, att de kan diskutera olika 

ämnen och frågor som barnen är intresserad av eller har funderingar kring. 

Vad skulle barnen annars få ut av det? För att öka förståelsen för det och få 
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fördjupade kunskaper kring språket är det av stor betydelse att man använder 

olika aktiviteter för att främja det. Språket är ändå vårt viktigaste redskap för 

att kunna kommunicera med andra människor. Att då lägga grunden till det i 

tidig ålder är enligt mig bara en fördel, och genom samlingen kan detta göras 

på ett lekfullt och inbjudande sätt. 

 

Syftet med samlingen utgår från barnen 
På flera av avdelningarna har man förutom språksamlingar även samlingar 

som innefattar matematik, naturkunskap och teknik, normer och värden samt 

värdegrunden. Likt både Emilson (2010) samt mina respondenter resonerar, 

framkommer det att samlingens innehåll utgår till stor del från läroplanens 

strävansmål och riktlinjer. Detta återspeglas i de ämnen jag nämnde ovan. Det 

handlar inte bara om de ämnen som behandlas i samlingen utan också barnens 

inflytande och utvecklingsmöjligheter. Genom att planera samlingarna utifrån 

dessa blir det tydligt och enkelt för pedagogerna att arbeta med läroplanen. 

Detta tror jag sparar både tid och planering genom att de skapar en rolig stund 

för barnen samtidigt som de själva får förmedla en del av de ämnen och mål de 

ska arbeta med.  

Flera av avdelningarna hade strukturerade samlingar med tydligt material, 

vilket verkar vara ett bra sätt att arbeta på. Man poängterade flertalet gånger 

att en av de viktigaste punkterna vid genomförandet var att barnen fick delta 

aktivt i det som gjordes. De skulle inte behöva sitta stilla och lyssna utan de 

skulle hela tiden vara med i det som skedde. Olofsson (2010) menar också att 

deltagandet är en viktig del för att barnen ska kunna tillägna sig ny kunskap. 

Genom att vara tydlig i samlingen får barnen en klar bild av vad det handlar 

om och därmed har de lättare att ta till sig det som förmedlas. 

 

Utvärdering för utveckling 
Genom att både ha läst vad tidigare forskning säger om det men även lyssnat 

på vad mina respondenter sagt om sina förhållningssätt och sin roll i 

samlingen får jag uppfattningen av att de tar sitt uppdrag på stort allvar. De 

genomför välplanerade och strukturerade samlingar, möten och grupper. De 

är väl medvetna om för vem de gör saker och ting. Som pedagog är det viktigt 

att utvärdera det material man använder för att kunna förändra om någonting 

inte fungerar samt för att kunna utveckla om barnen behöver nya utmaningar. 

En risk med att arbeta för styrt i samlingen kan jag tänka mig blir att man 

tappar fokus på barnen och fokusera för mycket på att få in strävansmålen i 

det man gör. Detta är i och för sig rätt eftersom läroplanen ska ligga till grund 

för verksamheten, dock ska ju barnet stå i centrum och om samlingen blir för 

styrd och ritualliknande tror jag att barnen kommer i andra hand i proceduren. 

Detta vore katastrof för de inblandade barnen om de ska behöva sitta i 

samlingen utan intresse eller lust för det som faktiskt sker och förmedlas.  

I min analys framkom att pedagogerna ser det som viktigt att direkt kunna 

fånga barnen och få dem med sig i samlingen, vilket stärks av Olofsson (2010) 

som menar att det är en grundläggande kunskap som pedagogen bör ha för att 
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kunna hålla i samlingen. Mina respondenter menar sedan att det annars kan 

vara svårt att genomföra samlingen eller att man snabbt måste finna andra 

vägar att gå, vilket kräver ytterligare förmågor hos dem. För att snabbt kunna 

kasta om det man tänkt planera till något annat kräver att man har flera tankar 

och idéer i lager och att man inte behöver gå iväg och hämta nytt material 

tillexempel. Skulle det inträffa att pedagogen måste avvika från samlingen, om 

så bara för några sekunder finns risken att barnen intresserar sig för någonting 

annat istället och tillfället till gemenskap och lärande kan vara förlorat.  

 

Roligt och utvecklande för barnen 
Förutom att samlingen är ett sätt att förmedla kunskap förankrad i läroplanen 

fungerar den dessutom som en bidragande hjälpmedel för att barnen ska öka 

sin gruppgemenskap med varandra. Barnen som deltar i samlingen får känna 

att de tillhör gruppen och detta bidrar till att barnets självkänsla både stärks 

och växer. Både Sheridan et. al (2009), Williams (2009) och mina respondenter 

ser dessutom samlingen som en möjlighet för barnen att utveckla sociala 

regler. Som deltagare i samlingen får man sitta ner och lära sig lyssna på andra 

som pratar. De tränar på att vänta på sin tur samt att själv kunna ha ordet. 

Detta menar de är grundläggande kunskaper när man sedan börjar skolan. 

Genom att ha barnen uppdelade i mindre grupper kan möjligheten till samspel 

och interaktion med de andra barnen förstärkas medan det i en större samling 

finns risk att fokus hamnar på att de ska vara tysta och vänta på sin tur, vilket 

kan vara påfrestande för barnen om barngruppen är stor och de inte får 

komma till tals själva. 

Förutom att pedagogen är den som leder samlingen menar mina 

respondenter också att de har en annan viktig uppgift. Genom samlingen, och 

då framför allt när barnen är uppdelade i mindre grupper får pedagogen 

möjligheten att uppmärksamma alla barnen som deltar. Barnen får ökad 

möjlighet att samtala med pedagogen också. Detta leder till att barnen får en 

ökad tillit till pedagogen samt att kontakten och banden mellan barnen och 

pedagogerna stärks. Om pedagogen dessutom lägger sig på en nivå som för 

barnen är begriplig vad gäller exempelvis förmedlandet av kunskap eller 

förklaring av ord bli samarbetet ännu bättre. Tidigare forskning (Yifat & 

Zadunaisky- Ehrlich 2008) beskriver att den språkliga nivån hjälper barnen 

framåt, vilket för mig är självklart. Att prata med barnen på ett sätt som de kan 

begripa är, för mig, en av grundpelarna i samarbete. Om inte annat krävs det 

att man som pedagog ändå kan förklara på ett sätt som får barnen att förstå.  

En annan viktig sak som samlingen bidrar med är att pedagogens lyhördhet 

skärps. Vissa barn kanske inte vill vara delaktiga eller tycker att det är 

obekvämt att genomföra vissa aktiviteter i samlingen. Därför är det viktigt att 

pedagogen uppmärksammar detta och antingen hjälper barnet eller visar att 

det är okej att inte delta. Lyhördheten hos pedagogen återspeglas genom 

innehållet i samlingen (Niss & Söderström, 2006) på det sätt att pedagogerna 

menar att det ska vara roligt för barnen och i de fall som samlingen ska påstås 

bygga på deras intressen. Om det visar sig att barnen är ointresserade av 
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samlingens innehåll kan detta visa på att man som pedagog inte känt av 

barnens inställning till det hela vilket då kan visa på brist på lyhördhet hos 

pedagogerna. I studien har framkommit att barnen har rättigheter till att göras 

delaktiga i den dagliga verksamheten, de bör ha inflytande över det som sker 

och över sin tillvaro (Lpfö98). Detta anser både Emilson (2007) samt samtliga 

respondenter är viktigt i samlingen. Utifrån min undersökning drar jag 

slutsatsen att alla är medvetna om att detta bör ske men att det kanske inte gör 

det i den grad som vore önskvärd. Jag kan tycka att detta är en självklarhet i 

dagens demokratiska samhälle där alla individer har rätt att göra sin röst hörd. 

Nu menar jag inte att barnen på de besökta förskolorna inte fick säga vad de 

tyckte utan det handlar om vad barnen faktiskt får vara med och påverka. 

Flera av respondenterna menade att samlingen var en möjlighet för barnen att 

våga prata, att våga uttrycka sig och samtidigt lära sig sociala regler.  

Till viss del kan man säga att barn ges inflytande, men inte i den grad som 

det kanske borde vara (Emilson, 2007). Samtliga av mina respondenter menar 

att barnen görs delaktiga samt att de får vara med att fatta beslut. Kanske inte 

alltid medvetet men ändå med viss möjlighet att påverka. Tidigare forskning 

visar att det vanligaste sättet som barnen bjuds in till delaktighet i just 

samlingen är när barnen får välja sångkort eller lekar som man kan genomföra 

i samlingen (Sheridan et. al. 2009), men inflytande kan även ske genom att 

pedagogerna har kunskap om barnens utveckling och intressen och via dessa 

erfarenheter kunna tillgodose barnens önskemål och idéer. Emilson (2007) 

menar att det är beklagligt att man inte bjuder in barnen mer med tanke på vad 

förskolans styrdokument förmedlar till pedagogerna på våra förskolor.  

För att ge barnen möjligheter att kunna påverka sin vardag lite mer än 

vanligt hade vissa förskolor i min undersökning så kallade månads eller 

veckomöten där barnen fick rösta om olika saker samt delta i demokratiska 

val. Jag kan tycka att detta är ett led i att få barnen ett steg i rätt riktning. 

Samtidigt vore det bra om man kunde göra dem ännu mer delaktig i 

samlingen vilket två av avdelningarna hade tagit fasta på genom att barnen 

fick planera och hålla i samlingarna själva. Detta öppnar även upp för 

pedagogen att observera vad det är barnen tycker om att göra i samlingen.   

Jag förstår så klart att barnen inte kan bestämma allt i verksamheten, men med 

grunden i att respondenterna menar att samlingen är för barnen så kan man 

kanske tycka att de borde få vara lite mer delaktiga.  

 

Slutsats 
Utifrån min studie har jag kommit fram till att pedagoger som använder sig av 

samlingen i sin verksamhet tycks ha en tydlig bild av vad man vill förmedla, 

för det mesta. Genom mina intervjuer fick jag ta del av sex pedagogers arbete 

med samlingen vilket visade på olikheter i både planering och genomförande. 

Gemensamt var dock att man utgick från läroplanen (Lpfö98) när aktiviteter 

genomfördes. Själva genomförandet såg lite olika ut men i det stora hela har 

man samma struktur på utformningen av den, ringen på golvet. Sammantaget 

utifrån både tidigare forskning och min empiri kan sägas att barnen var 
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huvudmålet för samlingen. Självklart var det barnet som stod i centrum för 

genomförandet av samlingen.  

Samlingen kan sägas vara vad den alltid har varit, en stund för gemenskap 

och roliga aktiviteter där pedagogerna prioriterar barnens delaktighet och 

intressen framför förmedlandet av kunskaper. Samtidigt som man vill tillföra 

kunskap genom samlingen får man inte som pedagog glömma bort för vem 

man är där, för barnen. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
I min studie har jag tagit del av pedagogers tankar och syften kring samlingen, 

vad gäller innehåll, planering och barnens roll. Det som skulle vara intressant 

att undersöka i nästa steg är hur barnen ser på samlingen och deras tankar om 

deltagande, innehåll och genomförande. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej! 

 

Jag heter Lisa Jönsson och studerar sista terminen till förskollärare vid 

Mittuniversitetet i Härnösand. Under vintern och våren kommer jag att skriva 

mitt examensarbete där jag valt att fördjupa mig i pedagogers syfte med 

samlingen i förskolan. 

 

Jag har fördjupat mig i aktuell forskning kring ämnet men önskar även ta del 

av Dina tankar och erfarenheter kring arbetet med samlingen. Därmed önskar 

jag intervjua Dig kring detta ämne. Intervjun består av 14 frågor som jag 

hoppas kan leda till ett givande samtal. Intervjun tar mellan 30-40 minuter och 

jag hoppas att Du har möjlighet att delta. 

 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att Du som deltagare är med frivilligt samt att du 

närsomhelst kan avbryta ditt deltagande i studien. Det innebär dessutom att 

Du deltar anonymt, ingenting som kan knytas till Dig kommer att lämnas ut 

och materialet kommer enbart att användas i mitt forskningsarbete. 

 

Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta mig. 

 

Hoppas vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Lisa Jönsson 

lisa.jonsson86@hotmail.se  

Tel: 070-318 66 24 
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 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

Vad innebär begreppet samling för dig? 

- Hur ofta har ni samling och när? Planerat/ spontant 

- Kan du berätta hur en samling går till på din avdelning? 

- Finns några regler? 

- Vad har samlingen för roll i den pedagogiska verksamheten? 

 

Vad är tanken med samlingen? 

- För vem hålls den? 

- I vilket syfte? 

 

Vad har ni för förväntningar/mål? 

- med samlingen 

- på er själva 

- på barnen  

 

Hur ser arbetet med/omkring samlingen ut? 

- Hur ser planeringen ur? Vad tänker ni på när ni planerar en samling? 

- Uppföljning? 

- Hur samtalar man inom arbetslaget kring samlingen? 

 

Hur ser barnens roll ut kring samlingen (planering, genomförande,  

inflytande osv.)? 

- Vilka möjligheter finns för barnen att påverka? 

 

 

 

 

  


