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Förord 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare reflekterar och uttrycker sig 

kring arbetet med samlingen utifrån att den ska vara meningsfull för alla barn och hur 

de ser på åldersindelningen i relation till detta. Nio förskollärare från åtta olika förskolor 

intervjuades om hur de förhåller sig i sitt arbete med samlingen. Det insamlade 

intervjumaterialet analyserades med hjälp av didaktiska och sociokulturella perspektiv 

och begrepp. Enligt de intervjuade förskollärarnas utsagor om barns inflytande i 

samlingen visar resultatet att barnens möjligheter till inflytande över samlingen 

varierade beroende på samlingens struktur. Strukturen i sin tur kunde relateras till vad 

förskollärarna uttryckte var samlingens huvudsakliga syfte. 

 

 

Nyckelord: Barns inflytande, didaktik, förskola, förskollärare, kunskapsinnehåll, 

samling, socialisationsinnehåll. 
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Inledning 
 

Våra egna erfarenheter av samling i förskolan grundar sig i tidigare arbete på förskola 

och i vår verksamhetsförlagda utbildning, där samlingar alltid har genomförts. 

Samlingen brukar beteckna en lärarledd gruppaktivitet som oftast upprepas dagligen. 

Den sker ofta rutinmässigt vid samma tid varje dag och ibland delas barnen in i olika 

samlingsgrupper beroende på ålder eller utvecklingsnivå. Samlingen kan användas för 

att gå igenom dagen med barnen, utbyta information som alla behöver ta del av, hälsa 

på varandra och många av aktiviteterna i samlingen har ofta pedagogiska avsikter. 

Samlingen i förskolan ifrågasätts sällan i verksamheten utan den genomförs snarare av 

tradition och vana.  

 

Vår uppfattning är att samlingen är något väldigt vanligt förekommande i förskolan, 

men nämns inte alls i förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016). Däremot kan 

samlingens innehåll ofta motiveras utifrån läroplanen, som till exempel strävansmål 

som rör lärande och utveckling inom olika ämnen, demokrati, barns möjligheter till 

inflytande, reflektion och perspektivtagande. Dessa olika strävansmål gäller hela 

verksamheten och alla de olika aktiviteter som sker i förskolan. Där räknas även 

samlingen in. Efter att ha spenderat tid i flera olika förskolor och läst om samlingens 

ursprung blev det tydligt att samlingen har förändrats genom åren, men man kan ändå se 

att den traditionella samlingen där man sitter i ring är vanligt förekommande i förskolor 

även idag. 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan står det att förskollärare ska ansvara för att alla 

barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Skolverket, 

2016). Då samlingen på många förskolor är en väldigt vanlig aktivitet och ingår i 

verksamhetens innehåll blir det intressant att undersöka hur barnen kan få inflytande 

över den. Definitionen och genomförandet av samlingen kan skilja sig åt och därmed 

också barnens möjligheter till inflytande över den. I läroplanen står också att 

förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att alla barn ges 

förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga samt upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker (2016).  

En viktig faktor i detta är enligt vår mening hur åldersindelningen av barnen ser ut i 

barngrupperna.  

 

Utmaningen för förskollärare ligger i att utforma en samling där alla deltagande barn 

kan finna innehållet meningsfullt, oavsett barnens individuella utvecklingsnivå. Att 

utforma en sådan samling innebär att förskolläraren behöver göra medvetna didaktiska 

val om olika faktorer som kan påverka barnens möjligheter till lustfyllt lärande. 

Didaktik är läran om hur olika faktorer påverkar lärandet och hur man analyserar och 

förstår dessa faktorer i relation till varandra (Skolverket, 2012). Didaktik handlar om 

vad som ska läras, hur det ska gå till och därtill ha stöd för varför detta lärande ska ske, 

alltså vad syftet är och vilken betydelse lärandeobjektet kan ha för det fortsatta lärandet. 

Detta kan förstås som didaktiska grundfrågor, men frågorna kan utvidgas för att täcka 
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fler aspekter av lärandet (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012, Skolverket 2012). Enligt 

Herrlin et al. (2012) behöver dessa didaktiska frågor reflekteras kring för att arbetssätt 

och innehåll i verksamheten inte ska tas för givet. En ständig vad-fråga utan andra 

didaktiska reflektioner kan resultera i att man fortsätter att arbeta på samma sätt som 

man alltid gjort, vilket inte är optimalt då sammanhanget i vilket lärandet ska ske 

förändras i och med att den samhälleliga kontexten förändrar synen på lärande och vad 

som anses viktigt (Skolverket, 2012). 

 

En mer aktuell syn på samlingen presenteras av Åberg och Lenz Taguchi (2005). De 

skriver att författarna upplever att de har lyckats förändra sin syn på samlingen och hur 

den ska utformas. Från att ha haft fokus mera på sig själv som pedagog och på att 

förmedla kunskap till barnen, då samlingen var mer förberedd och planerad med ett 

tydligt mål på innehåll, till att anpassa samlingarna och dess innehåll efter barnens 

frågor och intressen för att samlingen skall upplevas av barnen som mera meningsfull. 
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Litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt redogörs för den forskning vi funnit relevant utifrån studiens 

kunskapsområde. Den inleds med en kort tillbakablick på samlingens historia och 

ursprung för att få förståelse för vad samlingens syfte har varit genom tiderna. Sedan 

belyses forskning om barns inflytande, då det hänger ihop med meningsfullt lärande. Då 

studien delvis tar ett sociokulturellt perspektiv där barns lärande och utveckling står i 

direkt koppling till deras sociala kontext blev det intressant att redogöra för vad 

forskningen säger om barngruppens åldersfördelning. 

 

Samlingens historia 
År 1945 skriver Moberg och Sandels en handbok om hur de anser att Barnträdgården 

bör utformas. Moberg (1945) tar bland annat upp om samlingen i boken och författaren 

skriver att samlingen bör vara planerad och styrd av lärarinnan beträffande när, var och 

hur den bör genomföras. Moberg (1945) skriver att man skall uppmärksamma barns 

tankar och funderingar och om alltför många barn närvarar menar författaren att det kan 

vara svårt för alla att få göra sig hörda, det bör heller vara allt för stor åldersspridning. 

Författaren menar att det kan vara svårt att få till ett innehåll i samlingen som tilltalar 

alla barnen. Om man är uppmärksam på barnen brukar de komma med många olika 

idéer till samlingens innehåll och att man som lärarinna skall ta tillvara på dessa 

(Moberg, 1945). 

 

Rubinstein Reich (1996) definierar samlingen som en aktivitet där alla barn och vuxna 

samlas i en cirkel och har en gemensam aktivitet. Samlingen är enligt författaren 

regelbundet återkommande i förskolans verksamhet och den har oftast en bestämd plats 

och tid. Olofsson (2010) tolkar det som att samlingens ursprung kommer från Friedrich 

Fröbels (1782-1852) pedagogik. Fröbel kommer då med idéer om hur samlingen bör 

utformas. Barnen ska sitta i ring och samlingen ska ha ett innehåll om natur, årstider och 

rytmik. Författaren menar vidare att barnträdgårdarna inspirerades av Fröbels 

pedagogiska utformning av samlingen (ibid.)  

 

Olofsson (2010) berättar att när hon gick sin utbildning på 70-talet så ansågs en person 

vara en duktig förskollärare när hen kunde ha en samling för 18 barn i minst en 

halvtimme där alla behöll fokuset. Där och då valde man att se om förskolläraren hade 

haft ögonkontakt med alla barnen, och hade barnen även suttit stilla på sina stolar? Det 

var av stor betydelse för om man var en lämplig förskollärare. En samling bestod då 

ofta av att man tog närvaro på barnen, pratade om vilken dag och månad det var samt att 

man kunde undersöka vad det var för väder och årstid. Sen kunde resten av samlingen 

handla om något temaarbete som var aktuellt just då. Olofsson (2010) beskriver det som 

att 1970-talets samlingar var influerade från Maria Mobergs bok Barnträdgården 

(1945).  

 

Även Olofsson (2010) skriver om att det faktiskt inte står i läroplanen att barnen skall 

sitta på en stol och lyssna på en pedagog som förmedlar kunskap genom en 
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envägskommunikation. Det är istället barnen som skall vara kunskapssökande. Men 

enligt författaren så visar många forskningsrapporter på att så inte är fallet vad gäller 

samlingens utformning. 

 

Barns möjlighet till inflytande 
Emilson och Folkesson (2009)  skriver om kommunikationens betydelse för barnens 

möjlighet till delaktighet och inflytande. Om förskolläraren har ett öppet och nyfiket 

förhållningssätt till barnen där de ges möjlighet till att uttrycka sina tankar, idéer och 

frågor kan barnen uppleva att de har möjlighet att påverka samlingens innehåll vilket 

gör att stunden blir mer betydelsefull. Lärandet kan också kännas meningsfullt och 

lustfyllt för barnen under dessa ofta planerade aktiviteter såsom samlingen är. 

Författarna skriver vidare att om man som förskollärare kan välja att försöka närma sig 

ett barns perspektiv för att försöka förstå och tolka det barnen uttrycker verbalt eller 

med kroppsspråk ger man större möjlighet till att barnen skall känna sig delaktiga och få 

inflytande. Westlund (2010) menar att med små barn kan det vara svårt att förstå och att 

närma sig deras perspektiv kan försvåras då de inte har utvecklat sina språkliga 

kunskaper. Enligt författaren kan man då försöka med hjälp av ledande frågor och tolka 

barnets kroppsspråk för att försöka ge även de små barnen inflytande. Eide, Os och 

Pramling Samuelsson (2012) tycker däremot att barn under tre har ett gott utvecklat 

verbalt språk och att de kan uttrycka sig om vad de har för önskemål. 

 

Som förskollärare behövs ett öppet och nyfiket förhållningssätt och se till barnens 

intresse för att möjliggöra att barnen får känna sig delaktiga och ha inflytande över 

aktiviteten (Emilson & Folkesson, 2009). Samlingsstunden är en aktivitet där det är 

ganska vanligt förekommande att förskolläraren har en ”egen” agenda kring innehållet, 

vilket kan försvåra för barnen att få inflytande. Men Emilson (2007) skriver att även om 

aktiviteten till viss del är styrd så kan barnen känna inflytande och delaktighet. Förutsatt 

att kommunikationen är rörlig mellan vuxen och barn, och att barnen kan får utrymme 

att komma till tals, trots en styrd aktivitet. Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) 

skriver i sin artikel att man tydligt kunde se att en vuxenstyrd samling också gjorde 

barnen trygga då de visste att alla barnen fick möjlighet att bli sedda och hörda. De 

visste att de bara behövde vänta på sin tur innan de fick komma till tals.   

 

Westlund (2010) skriver om de ”små val” som förskollärare kan ge barnen som en del i 

arbetet att barnen får inflytande över olika aktiviteter. Till exempel bestämma om de vill 

ha sylt eller mos till gröten eller om barnen skall måla ett specifikt motiv så kanske 

förskolläraren ger barnen möjlighet till att välja färger. Författaren skriver också att med 

större inflytande kommer också ett större ansvar för barnen för de val de gör, som till 

exempel att de minsta barnen kanske ”bara” får välja sång i samlingen medan de lite 

äldre barnen får inflytande över innehållet i hela samlingen. Arnér (2009) tar upp 

begreppet inflytande och menar att barnen skall ges möjlighet att påverka under sin 

vistelsetid på förskolan. Det innebär att förskollärarna bör se till barnens erfarenheter, 

idéer och intressen vid sin planering av verksamheten, samtidigt som författaren även 

menar att förskolläraren bör vara beredd att ändra i sin planering för att det skall utgå 
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mer ifrån barnens perspektiv. Westlund (2010) skriver att vi lever i ett demokratiskt 

samhälle och vi skall formas till demokratiska medborgare som kan ta ansvar för sitt 

handlande och de beslut man tar. Därför är det bra om man ”vänjer” barnen vid 

möjlighet att påverka, en påverkan som sedan kommer att utvecklas utefter barnets egen 

förmåga att ta större ansvar.   

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om en händelse då man valde att lyssna mer på 

barnen under samlingen och släppte planeringen och hur man såg hur mycket mer 

engagerade barnen blev jämfört med de samlingar då man följde planeringen. I stället 

för att förmedla kunskap från vuxen till barn så valde man istället att lyssna på barnen 

och upptäckte hur det riktigt ”satte glöd i barnens ögon” (ibid.) Men författarna tar även 

upp att det ibland även vid planerade aktiviteter kunde förekomma att barnen var 

intresserade och engagerade men att det inte var lika vanligt förekommande. Planerade 

samlingar kan hindra barnen från att känna sig delaktiga och ha inflytande över 

samlingens innehåll men Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) menar också att 

man som lärare kan, beroende på hur man väljer att genomföra samlingen, locka och 

fånga barnens intresse och även göra det möjligt för barnen att känna sig delaktiga. Man 

behöver som lärare enligt författarna försöka inta barnens perspektiv och samtidigt 

menar man att det krävs en viss didaktisk kompetens för att skapa planerade samlingar 

som blir meningsfulla för barnen. 

 

 

Åldersfördelningen i förskolan 
Den vanligaste uppdelningen av barn på olika förskoleavdelningar i Sverige är 1-3 år, 3-

5 år och 1-5 år. I andra länder, till exempel USA, är det vanligaste att barnen delas in i 

grupper efter födelseår redan från förskoleåldern (Sundell, 2000).  Enligt Sundell (2000) 

finns det i Sverige ingen rekommendation med stöd i forskningen för hur en barngrupp 

bör utformas åldersmässigt men under 90-talet fanns en trend att många förskolor valde 

att ha så kallade syskongrupper eller åldersblandade grupper. Det talades om att genom 

att erbjuda barnen umgänge med individer som inte är i samma ålder skulle 

socioemotionell och intellektuell utveckling gynnas. Sundells (2000) studie skulle 

undersöka verbal, kognitiv och social förmåga hos barn, beroende på om de gick på 

privat eller offentlig förskola. Flera olika variabler för att tolka resultaten användes, 

bland annat antal barn per vuxen och barngruppens åldersindelning. Det som i studien 

visade sig ha störst betydelse för barnens utveckling inom dessa områden var 

åldersindelningen. Avdelningar där åldersspannet mellan barnen var stort visade sämre 

utveckling av kognitiv och social förmåga.  

 

Även Winsler, Caverly, Willson-Quayle, Carlton, Howel och Long(2002) kunde utläsa 

negativa effekter på barns sociala utveckling i åldersblandade grupper. I studien av 

Winsler et al. (2002) undersöktes barns sociala relationer på två avdelningar som bytt 

från att vara helt åldershomogena, det vill säga att alla barn på avdelningen var födda 

samma år, till att blanda treåringar och fyraåringar. Enligt författarna är den vanligaste 

indelningen av barn i förskolegrupper i USA helt åldershomogena grupper. Att blanda 
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barn födda samma år hör inte till det vanligaste upplägget. Resultatet av studien visade 

att förändringen i ålderssammansättningen gav olika effekter på barnen beroende på 

ålder. Treåringarna tycktes utvecklas mer i blandad barngrupp och agerade som 

fyraåringarna gjort när de varit helt åldersindelade medan fyraåringarna i samma 

barngrupp tycktes hämmas och gå bakåt något i sin utveckling och agera som 

treåringarna gjort när de var för sig själva. Det var även treåringarna som visade på 

större framgång i målinriktade aktiviteter i blandad barngrupp, medan fyraåringarnas 

fokus tycktes bli sämre än när de var i en barngrupp med bara jämnåriga. Winsler et 

al.(2002) menar att detta resultat kan bevisa att barnens möjligheter att utvecklas främst 

har med social kontext och miljö att göra, snarare än vilken ålder barnen har.  

 

Trots att dessa studier visade flera nackdelar med att ha åldersblandade barngrupper, 

särskilt för de äldre barnen, så visade sig också en stor fördel i den amerikanska studien 

som Winsler et al. (2002) också menar är den fördel som ofta tas upp som argument för 

åldersblandade barngrupper. Könssegregeringen i barngruppen minskade när 

treåringarna och fyraåringarna blandades. De lekte mer med kamrater av det motsatta 

könet och lekarna blev mindre könsstereotypa och acceptansen för alla olikheter tycktes 

höjas. Även Marjanovic Umek och Lesnik Musek (1997) kunde visa på fördelar med att 

ha åldersblandade grupper i förskolan. Den studien skulle mäta kvaliteten på barns 

symboliska lek, det i vi Sverige skulle kalla rollek eller fantasilek. Där visade det sig att 

den sociala och språkliga förmågan var bättre i de åldersblandade barngrupperna och 

detta menar författarna var orsaken till att leken var av bättre kvalitet. Variationen av 

lekkamraternas ålder tycktes främja språklig och social förmåga och detta kopplades 

ihop med bättre förutsättningar för att komma överens om lekens regler, rollfördelning 

och definiering av lekens gemensamma symbolik.  

 

Även Bruce (2010) kopplar ihop lek av hög kvalitet med barnens språkliga förmåga. 

Bruce(2010) menar att lek och språk har ett ömsesidigt förhållande där förmågorna både 

förutsätter och utvecklar varandra. Till skillnad från Marjanovic Umek och Lesnik 

Musek (1997) idéer om att variation i lekkamraternas ålder skulle främja språklig och 

social utveckling och därmed lekens förutsättningar, menar Bruce (2010) att barn som 

är på olika språkliga nivåer inte får ut det bästa ur leken. Bruce (2010) menar att barn 

som har mindre utvecklad språklig förmåga kan tilldelas mindre meningsfulla roller i 

leken. Det kan även uppstå konflikter i leken som barnet själv inte kan vara med och 

lösa på grund av mindre utvecklat språk. Detta menar författaren kan leda till att barn 

med mindre utvecklat språk undviker sådan lek där mycket kommunikation krävs, och 

går då också miste om den träning och utveckling av språket som barnet behöver för att 

kunna föra abstrakta resonemang med andra (Bruce, 2010).    

 

                                               

Barnsyn  
Dahlberg, Moss och Pence (2014) skriver om en postmodern, socialkonstruktionistisk 

barnsyn som växte fram under 80 och 90-talet som såg barnet som erkänd och 

självständig del av samhället. Författarna kallar den barnet som medkonstruktör av 
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kunskap, identitet och kultur. Den tidigare synen på barnet som avskiljd från samhället 

tills tillräcklig mognad uppnåtts var inte längre aktuell. Denna nya barnsyn växte fram 

främst i Europa och i synnerhet i Skandinavien. Anledningen till detta menar Dahlberg 

et al. (2014) beror på de stora ekonomiska, sociala och politiska förändringar som 

skedde under några decennier och som förändrade hur barnets vardag såg ut. En sådan 

förändring var det nätverk av förskolor som växte fram och som både finansierades och 

styrdes av statliga myndigheter. Barnet fick alltså en egen plats i samhället, utanför 

familjen. 

Tidigare modernistiska konstruktioner av barn och barndom såg barnet som ett tomt 

kärl som behövde fyllas med relevant kunskap för att senare passa in i samhällets 

normer och bli en fullgod människa. Vad de skulle lära sig och hur beskrevs ofta ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv där klassificering och vetenskapliga begrepp skulle 

hjälpa oss förstå barn (Dahlberg et al., 2014). Den nya barnsynen såg varje barn som en 

unik individ, snarare än ett universellt barn som ansågs ha vissa naturligt inneboende 

egenskaper. Den nya barnsynen tog hänsyn till faktorer som påverkar barn, så som 

kultur, tid, klass och kön, och menar då att ett universellt barn inte finns (Dahlberg et 

al., 2014). 

Dahlberg et al. (2014) tar upp några insikter som kom med denna nya barnsyn, så som 

att barnet har en egen röst som bör lyssnas på och tas tillvara för att på så sätt kunna 

involveras i dialoger, beslutsfattande och i själva förståelsen av barndomen. Även 

barnets resa från att vara ett passivt objekt till att bli ett aktivt, komplext, unikt och 

individuellt subjekt tas upp som en viktig insikt (Dahlberg et al., 2014). Författarna 

menar dock att barns unika individualitet kan hämmas av vuxna som inte ser det rika 

barnet som subjekt. De kan då återigen bli det tomma kärlet som behöver andra för att 

konstruera sin identitet och kultur. Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) 

menar också att det beror på de vuxna hur kompetent ett barn kan vara. De tar upp 

forskning som visar att barn är så kompetenta som den aktuella kontexten tillåter. 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska verktyg som har använts vid tolkning av 

resultatet. Det sociokulturella perspektivet används till att tolka utsagor om barns 

lärande i samlingssituationen där olika former av kunskapsinnehåll och 

socialisationsinnehåll är vanligt förekommande. Det didaktiska perspektivet används för 

att tolka vad förskollärare anser är syften med samlingen och hur de gör för att nå målen 

de satt upp för samlingen.  

 

Vygotskijs teorier om lärande i ett sociokulturellt perspektiv 
Lev Semjonovitj Vygotskijs (1896-1934) teori om lärande har fått en allt större plats 

inom forskningen (Williams, 2006). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar 

Vygotskij att allt lärande sker i sociala sammanhang, och att det alltid sker i relation till 

ett specifikt kulturellt sammanhang (Strandberg, 2006, Phillips & Soltis, 2014). 

Strandberg (2006) skriver att det som händer i förskolan och skolan är avgörande för 
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barnens fortsatta utveckling. Lärandet sker i sociala sammanhang tillsammans med 

andra, antingen vuxna eller andra barn. Det sociala samspelet är drivkraften för barnens 

lärande och Vygotskij utgår från att lärande och utveckling står i nära relation till 

varandra redan från barnets första levnadsdag (Williams, 2006). Redan från födelsen 

bör man se barnet som en social individ och det är samspelet med andra som lägger 

grunden för det fortsatta utvecklandet. Språket blir då ett viktigt verktyg som används 

för att tolka och förstå världen (Arnér, 2009).  

 

Utveckling och lärande sker inte inom en individ utan tillsammans med andra. Det är 

när människor gör saker tillsammans som man får möjlighet till mer kunskap och 

lärande. Strandberg (2006, s. 11) menar att:  

 

De är för det första alltid sociala; våra individuella kompetenser härrör från olika former av 

interaktioner med andra människor. Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedermera 

kan göra själv. Mitt inre tänkande har föregåtts av yttre tänkande tillsammans med andra. 

 

Arnér (2009) skriver att barnen inspireras och utvecklas mer tillsammans med andra 

barn och vuxna än de skulle ha gjort på egen hand vilket gör att barnet får möjlighet till 

att nå högre nivå i sin egen utveckling.  

 

Vygotskij intresserade sig mycket för barnens inlärningsprocesser, och han skapade 

begreppet potentiell utvecklingszon (zone of proximal development). Med det ville 

Vygotskij beskriva hur man ser på och förhåller sig till barns nästa steg i utvecklingen. 

Tillsammans med vuxna och andra barn kan barnet få hjälp till att lära sig mer, vilket 

förutsätter att det sker i ett socialt sammanhang tillsammans med andra och med stöd 

från andra (Lindahl, 1998; Säljö, 2000; Smidt, 2010; Phillips & Soltis, 2014 ).  

Arnér (2009) använder begreppet den närmaste utvecklingszonen istället för potentiell 

utvecklingszon och menar att det är zonen som ligger mellan det barnet redan kan och 

den nivån i utvecklingen som barnet är på väg emot. Barnet behöver vägledning och 

stöttning av en vuxen för att komma vidare i sitt lärande under denna process. Där tar 

den vuxne en allt mindre roll efterhand som lärandet utvecklas och barnet får en större 

roll i sitt eget lärande. Enligt Vygotskijs teori skulle lärandet inte utvecklats vidare på 

samma sätt om barnet hade gått igenom detta själv. Därför ansåg också Vygotskij att 

kommunikationen och samarbetet mellan barn och mellan barn och vuxna var av stor 

vikt för lärandesammanhang.  “Genom utmaningar och handledning av vuxna kan 

barnet lära sig mera avancerade metoder” (Lindahl, 1998). 

 

Utifrån detta kan samlingen ses som ett utmärkt tillfälle att utvecklas, då både vuxna 

och andra barn är närvarande för gemensam reflektion som vidare kan leda till 

individuell fortsatt utveckling. Barn i olika åldrar och utvecklingsnivåer kan i en 

samling utifrån ett sociokulturellt perspektiv ha stort utbyte av både sociala och 

ämnesmässiga kunskaper.  
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Didaktiskt perspektiv  
Sund (2008) menar att det är frågan om varför ett ämnesinnehåll är intressant, det vill 

säga syftet, som avgör om det är processen som är målet för undervisningen, eller om 

det är produkten. Sund (2008) menar då att det är frågan om varför som styr val av 

metod, hur något ska läras ut och val av innehåll, vad. Syftet ger således upphov till 

olika innehåll i undervisningen. I alla undervisningssituationer menar Sund (2008) att 

det finns ämnesinnehåll med fakta och socialisationsinnehåll med värderingar som 

erbjuder barnet ett sammanhang att relatera fakta till. Socialisation och lärande ses ofta 

som separerade från varandra där lärande är en inre process där kunskap tillgodogörs, 

socialisation ses istället som yttre påverkan och fostran. Men Sund (2008) menar att det 

i undervisning, likt i det övriga livet, alltid finns en relation mellan dessa.   

Socialisationsinnehåll kan förstås som det sammanhang som kunskap ska relateras till. 

Det innehåller värderingar, vanor, människans plats och funktion och ett sätt att förhålla 

oss till vår omvärld. Kunskapsinnehåll kan här förstås som ämnen och kunskaper man 

önskar att barnen ska tillägna sig (Sund, 2008).  Förhållandet mellan dessa olika, men 

sammanvävda innehåll uppstår i genomförandet av undervisningen då Sund (2008) 

menar att kunskap blir meningsfull först när det relateras till sin omvärld, vilket kräver 

en viss socialisation. 

 

Didaktiska val som görs i undervisningssituationer, som i denna studie representeras av 

samlingen, behöver därför överväga både socialisationsinnehåll och kunskapsinnehåll, 

även om fokuset på det ena eller det andra kan betonas mer eller mindre utifrån syfte. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Samlingen är en aktivitet där många barns behov och förutsättningar behöver tas i 

beaktande. Vårt syfte är att undersöka samlingen som en aktivitet ur förskollärarens 

perspektiv. Vi vill synligöra hur de anpassar och utformar samlingens innehåll utifrån 

barnens olika behov och förutsättningar, samt hur de arbetar med barnens inflytande i 

samlingen. Syftet är också att undersöka vad förskollärare uttrycker att det finns för 

möjligheter och begränsningar i åldershetergogena och åldershomogena grupper utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv, 

Frågeställningar 
 

1. Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med att skapa en meningsfull samling 

där barnen har haft möjlighet till inflytande? 

2. Hur beskriver förskollärarna att de arbetar för att tillgodose alla barns olika 

förutsättningar och behov under samlingen? 
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3. Vilka möjligheter och begränsningar uttrycker förskollärarna att det finns i 

ålderhomogena och åldersheterogena barngrupper i samlingssituationen? 

 

 

Metod 
 

I detta avsnitt kommer val av metod att redogöras för i syfte att förtydliga hur vi gått 

tillväga när urvalet av respondenter gjordes, intervjuernas genomförande samt hur det 

insamlade materialet har behandlats och bearbetats. Avslutningsvis redogörs även för de 

etiska ställningstaganden som har varit relevanta för studien.  

 

Metodval 
I denna studie valde vi att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att 

skapa en meningsfull samling, samtidigt som man ser till alla barns olika behov och 

förutsättningar, samt vad förskollärarna uttrycker att det finns för möjligheter och 

begränsningar med åldershomogena och åldersheterogena barngrupper.  

 

Från början var det tänkt att intervjuer skulle göras i fokusgrupper. Intervjuer i 

fokusgrupper kan man använda sig av då man skall intervjua människor som har 

liknande erfarenheter och kunskaper och då man vill göra en kvalitativ undersökning 

(Bryman, 2011). Som i detta fall med förskollärare. Varje fokusgrupp skulle bestå av ett 

arbetslag som antingen jobbade på avdelningar med blandade åldrar så kallade 

syskongrupper eller på småbarnsavdelning (1-3 år)/storbarnsavdelning (3-5 år). Detta 

för att arbetslaget tillsammans skulle reflektera och ventilera över hur de tänker och 

arbetar med sina samlingar. Tanken med detta var att det skulle fördjupa samtalet och 

även väcka tankar och idéer hos intervjupersonerna och att det skulle bli en dialog med 

mycket innehåll. Bryman (2011) skriver att intervjuer i fokusgrupper kan ge en större 

och vidare bild av hur gruppmedlemmarna diskuterar och resonerar kring en fråga och 

hur de samspelar tillsammans. Från början var det tänkt att 5-6 stycken intervjuer skulle 

göras med fokusgrupper. Intervjuerna skulle spelas in med ljudupptagning. I samband 

med urvalet upptäcktes att det kunde bli svårt att få tillfälle att intervjua fokusgrupperna 

då det skulle krävas att hela arbetslaget var frånvarande från barngruppen, samt att 

intervjuerna skulle bli väldigt krävande att bearbeta. Utskrifterna skulle bli 

komplicerade då det skulle behöva urskiljas vem som sagt vad och en senare 

kategorisering av svaren skulle bli svårare då man skulle bli tvungen att behöva skilja 

på förskollärare och barnskötare.  

 

Efter en del övervägande ansågs att semistrukturerade intervjuer skulle passa bäst till 

denna undersökning, av anledningen att man med hjälp av denna metod kan utgå från 

samma frågor som sedan kunde anpassas efter individen och svaren i intervjuerna. På så 

vis kan man få mer täckande svar där det tydligare framgår hur respondenter resonerar 

kring frågorna som rör syfte och våra frågeställningar i undersökningen. Bryman (2011) 

menar att man med en semistrukturerad intervju fokuserar på vad respondenten har att 

berätta och att det är en större valfrihet för intervjupersonen att svara. Intervjufrågorna 
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behöver inte ställas i en specifik ordning men att man enligt författaren skall sträva efter 

det. Möjlighet till andra kompletterande frågor för att förtydliga svar som respondenten 

gett är möjligt med denna intervjumetod.  

Dock blir risken med att bara utföra undersökningen med intervjuer att man bara hör 

förskollärares resonemang om samlingen, vilket inte behöver betyda att det ser ut så i 

verksamheten. Säljö (2010) menar att det i kommunikation mellan människor inte går 

att likställa en persons tankar med det som hen uttrycker. Svaret på en intervjufråga 

behöver inte spegla respondentens faktiska kunskap och erfarenhet. Faktorer som 

frågans utformning, sammanhanget i vilken den ställs och respondentens uppfattning av 

vad som förväntas påverkar. På så sätt är vi medvetna om att samma intervjufrågor och 

samma respondenter vid ett annat tillfälle skulle ha gett ett annat utfall, och att 

respondenternas svar inte kan tolkas som en fullständig sammanfattning av vad de 

tänker om samlingen.   

 

 Detta hade kunnat undvikas med att man även hade observerat samlingen och sett om 

förskollärares arbetssätt och förhållningssätt stämmer överens med vad som blivit sagt i 

intervjun. Vi ansåg att undersökningens omfattning hade blivit för stor och valde att 

prioritera bort det alternativet.  

 

Eftersom studiens syfte var att undersöka hur förskollärare uttrycker sig och om deras 

upplevelser av samlingen, kändes det viktigt att respondenten också fick möjlighet att 

uttrycka sig på sitt sätt och inte upplevde att det fanns en begränsning av vad de fick 

berätta. Det var viktigt att respondenterna kände att de fick berätta på sitt sätt och ur sitt 

perspektiv. Denna möjlighet hade försvunnit, om man har haft enkät som 

undersökningsmetod, samt om man använt sig av fokusgrupper som det var tänkt från 

början. Då hade svaret mer speglats av hur arbetslaget arbetade och inte den enskilde 

personens uttalade erfarenheter av samlingen.  

 

 

Urval och genomförande 
Vår studie avgränsas med att vi endast valde att intervjua förskollärare. Tanken med det 

var att det pedagogiska ansvaret ligger på förskollärarna och de har en mer likvärdig 

akademisk utbildning som gör att resultatet inte spretar åt allt för olika håll. Eftersom 

det pedagogiska ansvaret ligger på en förskollärare ansåg vi de mest lämpade att svara 

på våra frågor. Dock hade det varit väldigt intressant att höra ett helt arbetslags 

reflektioner kring samlingen. De kommunala förskolorna som ingår i studien är ålagda 

från kommunen att arbeta efter Före Bornholmsmodellen. Det är ett material för hur 

man skall genomföra språksamlingar genom sång och lek.  Vissa har strikt använt och 

arbetat efter materialet medan andra förskollärare har använt Före Bornholmsmodellen 

som en ram för hur man har planerat samlingen. Någon var väldigt kritisk till detta 

material då de kände att de inte kunde följa upplägget så som det är tänkt i Före 

Bornholmsmodellen, medans någon annan kände sig frustrerad då hen upplever att det 

krävs för mycket planering och förberedelse innan man är helt inarbetad i materialet. 
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Genom ett flertal intervjuer får man en variation på förskollärares syn på samlingen och 

hur de arbetar med att fånga alla barns intressen. Av tidsmässiga och praktiska skäl 

intervjuade vi fem förskollärare vardera, då detta skulle underlätta tidsbokningen och ge 

fler möjliga tider för intervjuer.  

 

Alla informanter arbetade i samma kommun, en mindre stad. Eftersom undersökningen 

handlar om hur förskollärare beskriver sitt arbete med att skapa en meningsfull samling 

för alla barn, ansåg vi att det skulle vara intressant att intervjua förskollärare som 

arbetade på förskolor där de hade olika organisation på avdelningarna gällande barns 

åldrar. Därför valdes fem förskolor ut där barngrupperna var blandade 1-5 år och fem 

förskolor där avdelningarna antingen bestod av barn i åldrarna 1-3 år eller 3-5 år. Vi 

kontaktade direkt varje avdelning per telefon och berättade vad vårt examensarbete 

handlade om, och vi frågade även om vi fick maila ut vårt informationsbrev (bilaga 1). 

Vissa tackade ja direkt till att delta, andra ville fundera några dagar och det fanns även 

några som även tackade nej direkt då de ansåg att det inte fanns tid över. 

Respondenterna informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun och avstå 

från att delta i denna studie (Vetenskapsrådet, 2011). På grund av olika omständigheter 

var det en respondent som sent in i arbetet ändrade sig och som inte kunde delta. 

Bedömningen gjordes att vårt material var tillräckligt mättat, så antalet respondenter 

blev nio. Totalt blev det åtta intervjuer med nio förskollärare, vid ett intervjutillfälle var 

det två deltagande förskollärare närvarande. På grund av att de var två närvarande 

förskollärare vid ett intervjutillfälle, kan resultatet bli missvisande då de kan påverkas 

av vad den andre svarar och kanske inte heller uttrycker sin egna åsikt, utan att svaren 

kan blandas genom att de fortsätter på varandras resonemang. Material och resultat 

baserar sig på åtta intervjutillfällen med totalt 9 förskollärare.  

Respondenter fick möjlighet att välja både tid och plats där intervjun skulle genomföras, 

detta för att ingen skulle avstå av praktiska skäl. 

Urval av respondenter 

Nedan presenteras våra respondenter med fingerade namn samt i vilket ålderspann det 

är på barnen på den avdelning de arbetar på. Vi har valt att presentera när 

respondenterna tog sin förskollärarexamen i femårsperioder för att säkerställa 

respondenternas anonymitet. 

 

Tabell 1 

 

Alias Förskollärarexamen Ålder på barngruppen 

Helena* 1990- 1995 1-5 år 

Tina* 1990- 1995 1-5 år 

Elin 2005- 2010 1-5 år 

Pernilla 2010- 2015 1-5 år 
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Lotta 1980-1985 1-3 år 

Monica* 2010- 2015 1-3 år 

Carola 1980- 1985 3-5 år 

Annika* 1980- 1985 3-5 år 

Sofia 2010- 2015 3-5 år 

*arbetar tillsammans på samma förskola men olika avdelningar. 

 

 

Beskrivning av intervjuer 
Intervjufrågorna utformades med hänsyn till syfte och frågeställningar och med 

inspiration från tidigare arbeten där intervjuer ingick. Inför intervjuerna genomfördes en 

provintervju för att se om intervjufrågorna gav tillräckligt utförliga svar samt en 

uppfattning om hur lång tid en intervju tog. Intervjun gjordes med en erfaren 

förskollärare som fick svara på våra frågor och även komma med synpunkter på 

frågorna och förslag på sådant vi kunde lägga till. Bryman (2011) skriver att en 

provintervju ger möjlighet till att testa sina intervjufrågor samt att en provintervju ger 

intervjuaren erfarenhet av en semistrukturerad intervju för den som inte har vanan av att 

intervjua. Efter den första intervjun bearbetades intervjuguiden då frågor behövde 

förtydligas. Följdfrågor behövdes läggas till för att få mer utförliga svar. Den justerade 

intervjuguiden innehöll 12 intervjufrågor (bilaga 2). Dessa var inte bestämda utan de 

formuleras beroende på respondentens tidigare svar, för att bättre passa in i intervjun 

och få intervjun mer följsam. Ibland lades även ytterligare frågor in för att få mer 

förtydligat svar. En semistrukturerad intervju ger möjlighet att ställa mer följsamma 

frågor beroende på vad respondenten svarar och frågorna i intervjun behöver inte 

komma i ordningsföljd. Intervjuprocessen skall ses som flexibel och tonvikten skall 

ligga på det intervjupersonen har att berätta och förmedla (Bryman, 2011). 

 

Respondenten fick välja både tid och plats för intervjun, och intervjun skedde med 

samtliga respondenter på den förskola där de arbetade. En lugn och avskild plats 

användes för att inte störa intervjun. Detta för att respondenten skulle känna sig mer 

bekväm och trygg under intervjun (Bryman, 2011). Intervjun spelades in med en 

mobiltelefon och en app på telefonen användes för detta ändamål. Tekniken testades vid 

en provintervju och den ansågs vara tillförlitlig och tillräckligt bra för att användas sen 

då det inspelade materialet skulle bearbetas. Innan intervjun startades blev 

respondenterna informerade om vilka rättigheter de hade när de deltog i undersökning 

samt om vilka skyldigheter vi hade och om hur materialet skulle hanteras efter 

intervjun. Varje respondent informerades om att fingerade namn skulle användas i vårt 

arbete och att det endast var vi, vår handledare och även kursens examinator som kunde 

komma att ta del av ljudinspelningen. Att behandla uppgifterna i arbetet med 

konfidentialitet är viktigt och det blev respondenterna informerade om. Respondenterna 

tillfrågades innan intervjun startade om det fanns några funderingar kring intervjun, och 
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sedan avslutades intervjun med att fråga om det var något som de ville tillägga 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta för att alla förskollärarna skulle få möjlighet att berätta 

det som de upplevde var viktigt om samlingen, eller ifall de ansåg att någon viktig bit 

hade missats i intervjuguiden. Respondenterna erbjöds efter varje intervjutillfälle att få 

ta del av det färdiga examensarbetet. Intervjuerna varade mellan 9 och 35 minuter, och 

den sammanlagda intervjutiden är två timmar och 47 minuter. 

 

 

Bearbetning och analys 
Intervjuerna skedde under en period på cirka fyra veckor och efterhand som de 

genomfördes lyssnade vi igenom ljudinspelningen. Den som genomförde intervjun 

skrev även ut den, då detta upplevdes mer tidseffektivt samt att det skulle vara lättare att 

skriva ut en intervju som man själv genomfört. Vi valde att enbart skriva ut delar av 

intervjuerna som var relevanta för vårt syfte. Efter utskrift läste båda igenom samtliga 

intervjuer och började sedan försöka se mönster utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar i detta examensarbete. En första analys av resultatet gjordes enskilt för 

att därpå utmynna i en gemensam andra analys, detta gjordes med förhoppning om att få 

en större bredd i resultatet där man inte först påverkade varandra vilket lätt sker då man 

diskuterar mönster tillsammans.  

 

Citat färgmarkerades utifrån olika färgkoder. Först bearbetades de egna intervjuerna för 

att sedan göra en sammanställning, och därefter jämfördes uppmärksammade mönster 

och kategorier i intervjuerna. Detta gjordes för att undvika att man skulle påverka 

varandra allt för mycket då man försöker se mönster i intervjuerna. På så sätt 

introducerades ett antal förslag på kategorier som värderades i relation till 

frågeställningarna. I resultatet presenteras respondenternas svar på olika sätt. Några svar 

anges som citat, medans andra skrivits om för att förtydliga hur vi valt att tolka ett 

mönster vi sett bland svaren på intervjufrågorna. Det kan också handla om ett citat på 

några få ord som ändå är talande för en kategorisering som gjorts.   

 

De teoretiska utgångspunkterna som använts vid analysen av materialet har varit lärande 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att synliggöra när barngruppens åldersindelning 

påverkade samlingen, samt ett didaktiskt perspektiv för att synliggöra vilka val 

förskollärare uttryckte att de gjorde i samlingssituationer. Begreppen 

socialisationsinnehåll och kunskapsinnehåll har använts vid analysarbetet utifrån det 

didaktiska perspektivet där vi även valt att titta på samlingens syfte utifrån de didaktiska 

grundfrågorna.  

 

Litteraturen som använts har valts ut genom sökning av relevanta begrepp inom vårt 

valda kunskapsområde. Databaser som använts för sökning av vetenskapliga artiklar är 

ERIC och Discovery. Litteratur som förekommit tidigare under utbildningen har också 

använts. Referenser som använts i dessa och i vetenskapliga artiklar har också varit ett 

stöd i litteratursökningen.   
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Resultat 
 

Det empiriska materialet har gett svar på hur förskollärare beskriver att de förhåller sig 

till att ge barn inflytande i samlingen samtidigt som man tar hänsyn till barns olika 

behov och förutsättningar. I detta avsnitt kommer vi att presentera de fyra 

huvudkategorier som delas in enligt följande: Olika definitioner av samling, 

Åldersindelning vid samling, Samlingens syften, samt Barns möjlighet till inflytande. 

 

Olika definitioner av samlingen hos förskollärarna.  
Det blev tydligt av intervjuerna att förskollärarna hade olika syn på vad en samling är 

för något. För vissa förskollärare är en samling mer likt den traditionella samlingen där 

man samlar barnen i en ring runt sig och då kan innehållet vara mer styrt och bland 

annat handla om vem som är där. Man sjunger kanske en namnsång och pratar om 

vilken dag det där. Eller så har man en samling med en viss barngrupp och då blir 

lärandet mer tydligt. En annan tanke som några förskollärare hade var att så länge det är 

en barngrupp samlat till något både planerat eller oplanerat så är det en samling. “Men 

det var ju en samling utan att vi sitter runt en matta. Vad heter du? Vad skall vi äta idag? 

Vad är det för veckodag? Ser man på ordet samling, så är man några stycken och man 

gör någonting” (Carola). 

 

Några förskollärare uttryckte att de var emot den så kallade traditionella samlingen då 

man samlas i en ring på mattan, men att de upplever att de ibland måste man ha dem, för 

att introducera barnen för något. T.ex. om man börjar jobba med ett nytt tema och att 

barnen då behöver samlas i den mer traditionella typen av samlingen.  

 

Monica: Dom här traditionella samlingarna sitt still och var tyst dom vill inte vi ha. 
Annika: Jag personligen är ju emot samlingarna så, den traditionella 
Monica: Den samlingen har vi ju försökt gått ifrån, men ibland behöver man informera och 

introducera någonting för barnen. Och introduktion är ju bland det viktigaste man skall ha för 

barnen så då kan det vara att nu ska det här hända och nu ska det vara så här och så . Såna 

samlingar har vi mer nu . 

 

Samtidigt så säger förskollärarna att barnen får gå iväg om de känner att de har fått nog. 

Barnen är inte tvingade att sitta kvar och lyssna utan kan få gå iväg och göra något helt 

annat. Monica berättar om ett samlingstillfälle som hände dagen innan intervjun då de 

hade informerat och berättat för barnen om ett nytt tema som de skulle börja med. Både 

avdelningen med barn 1-3 år och avdelningen med barnen 3-5 år var närvarande, då det 

var några barn som avvek mitt i och gick iväg och gjorde andra aktiviteter. Det var 

enligt Monica okej, eftersom barnen ansåg sig själv färdiga med informationen, då valde 

förskollärarna vid detta tillfälle att inte försöka fånga upp barnen som avvek med risk 

för att tappa de andra barnens intresse. 

 

Resultaten tyder på att det tenderar att förekomma fler otraditionella samlingar i de 

barngrupper som varit mer åldershomogena. I dessa barngrupper har man ofta gått ifrån 
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det vad som kan liknas en traditionell samling, även om det ibland förekommer vid 

stunder innan maten, vid fruktstunden eller om det är någon som fyllt år och man vill 

fira den. Förskollärare liknar lässtunden vid en samling, eller matstunden. En 

förskollärare uttrycker att matstunden är en ypperlig stund för samtal och att denna 

också kan klassificera sig som en samling. Vissa förskollärare pratar om spontana 

samlingar ute både på gården eller i skogen. De menar att så länge man är fler barn än 

ett, så kan man säga att det är en samling. Lotta anser att varje gång man samlar en 

grupp till en aktivitet så tänker hon att det är en samling. Spontan eller planerad spelade 

ingen roll. Samling ansåg de att det var oavsett hur den kom till, bara man samlades 

kring någonting.  

 

  

Åldersindelning vid samling  
Bland det första som kunde utläsas efter analys av insamlade data var att indelning i 

olika grupper vid samlingssituationer var något som skedde oberoende av om 

avdelningen hade barn mellan 1-5 år, 1-3 år eller 3-5 år. I vår tolkning av svaren från 

intervjuerna kunde vi utläsa att det var vanligt förekommande att avdelningarna med 

barn 1-5 år ofta valde att dela upp barnen efter ålder eller utvecklingsnivå. Ibland 

tillfälligt och med flytande gruppindelningar som anpassades till vad samlingen var 

planerad att innehålla, ibland statiska med tydliga markörer för när det var dags för att 

barn att byta grupp. Pernilla berättar:  

 

Pernilla: En anpassning är ju att vi har delat upp barnen efter ålder i samlingen. Om vi klumpar 

ihop 4 och 5 åringar till exempel så kan det ju vara väldigt stor skillnad utvecklingsmässigt 

mellan den yngsta fyraåringen och den äldsta femåringen. Därför kändes det bäst för oss att 

dela på fyraåringarna och femåringarna.  

 

Elin arbetar också på en åldersheterogen avdelning berättar om hur de yngsta barnen 

byter grupp. “Ja, det är olika. Speciellt de yngsta byter grupp ganska snabbt. När de 

förstår vad samlingen handlar om och när de fått vanan att sitta stilla vid ett bord, då 

flyttar de.” 

 

Även i intervjuerna med förskollärare som arbetade i åldersindelade grupper (1-3 och 3-

5 år) framkom det att de valde att dela upp barnen efter ålder eller utvecklingsnivå. 

Annika som arbetar med äldre barn säger:  

 

Annika: De är ju på olika nivåer barnen. Hur vi skall titta på nivåerna, men vi har insett att det 

är lättast att dela in dem åldersmässigt och sen när man upptäcker att det inte funkar då kan 

man ordna om grupperna. 

 

Förskollärare som beskrev att de arbetade med Före Bornholmsmodellen berättade att 

de valt att dela in barnen efter ålder så varje liten grupp kunde använda materialet som 

var avsett för just en viss åldersgrupp. “Sen har vi Bornholm. Då har vi delat in dem 

efter ålder eftersom det står efter ålder i Bornholm”  berättar Carola som arbetar på en 

åldershomogen avdelning. Detta förekom även på åldersheterogena avdelningar.  
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Förskollärarna uttrycker också vad de anser är fördelar respektive nackdelar med 

åldersspannet mellan barnen vid samlingssituationer. Flera uttrycker att det både finns 

styrkor och svårigheter och de har olika lösningar på de problem som kan uppstå. Vissa 

förskollärare uttrycker fördelar med att barnen kan lära sig mycket av varandra, då de 

menar att alla har någonting som de är bra på och kan föra vidare och inspirera flera 

barn. Detta oavsett barnens ålder. “Det är fördelen med stort spann, olika kunskaper och 

lärdomar.” säger Pernilla.  

 

Något som framkom i intervjuerna var att det är att tillgodose de yngsta barnens behov 

som upplevs svårast. De små barnen får gå ifrån så att de stora får ett mer anpassat 

lärande. Resultatet tyder på att de små inte har samlingar som innehåller lärande på 

samma sätt som för de stora, vilket gör att de små barnen får anpassa sig. 

 

Tina: Ja, de äldre vill hålla på längre än de yngre, som snabbare tröttnar. Och att det ibland kan 

gå för fort fram för de yngre, de äldre vill skynda vidare. Men samtidigt är vi ju två personal på 

samlingen så en kan smyga iväg med de små när de är nöjda. Eller att vi delar på samlingen i 

slutet. Det är väl nackdelarna att de äldre tar mer plats. 

 

Samtidigt som de uttrycker några aspekter som svåra så verkar ändå de flesta uttrycka 

sig positivt om åldersblandade grupper. Det finns många fler stunder under dagen då ett 

lärande kan ske. Men förskollärarna resonerar så att de små kan lära av att se och höra 

hur de större agerar bland annat i situationen som samling eller att de stora får lära sig 

att vänta på de små. Det finns även ett socialisationsinnehåll i detta, genom att man skall 

respektera varandra och acceptera utifrån de olikheter som finns. Olikheterna mellan 

barnen i åldersblandade grupper är än större än i åldershomogena grupper där barnen 

kanske är mellan 1-3 eller 3-5 år. Pernilla uttrycker att man ändå vill dela upp 

samlingarna mellan barn som är fyra och fem år, då hon menar att det kan vara väldigt 

stor skillnad utvecklingsmässigt mellan den yngsta fyraåringen och den äldsta 

femåringen. Det blir svårt att ge alla barnen utmaningar i lärandet om de skulle vara 

samlas tillsammans, samtidigt som man förlorar möjligheten att de äldre kan lära de 

yngre.  Men sen tar också Sofia upp att en treåring behöver inte vara mindre mogen än 

vad en femåring är, Sofia uttrycker att det beror på vad barnet är intresserad av “Jag satt 

i dag med någon och gjorde ett labyrintspel som körde hela banan. Och det vet jag inte 

om det är någon femåring som kan”. 

 

Resultatet visar ändå att många uttrycker att det är väldigt svårt att planera och utföra en 

samling då man skall anpassa innehållet till så många. Både vad gäller barnens intresse 

men också så att alla förstår och kan lära sig något av det. Det får inte bli för svårt men 

heller inte för enkelt för vissa barn. Utan förskollärarna menar att innehållet skall vara 

anpassat till alla och att det lättast sker i samlingar med mindre grupper där de är 

uppdelade efter ålder, mognad och intresse. Det kunde vi se i vårt resultat att så är också 

fallet med de förskolor som vi valt att undersöka. 
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Samlingens syften 
Vi kunde utläsa att vad förskolläraren uttryckte var samlingens syfte kunde relateras till 

hur de valt att dela in barnen under samlingen. Vi kunde utläsa två huvudsakliga 

kategorier av syften. Båda kategorierna representerar svar från flera förskollärare från 

både åldershomogena och åldersheterogena avdelningar.  

Svaren om syfte i relation till om och hur man delar in barnen efter ålder tycks hänga 

ihop. I Samlingar där kunskapsinnehåll finns tycks barnen delas upp efter ålder eller 

utvecklingsnivå i större utsträckning än när samlingarna har socialt fokus.   

 

 

Samlingar med fokus på socialisation 

Flera förskollärare uttryckte att samlingens syfte består av sociala värden. De uttryckte 

att lärande inom olika områden såsom matematik och språk sker i andra delar av 

verksamheten, och att samlingens fokus inte ligger vid ett speciellt lärande utan vid det 

sociala samspelet som sker i samlingen. Att hälsa på och se varandra och att det ska 

vara en trevlig gemensam stund belyses. Enligt förskolläraren Tina är samlingens syfte 

att hinna se alla som är på förskolan den dagen. 

 

Jag tycker att det är en bra stund att hinna se alla barnen och barnen hinner se varandra. Det 

tycker jag är ett viktigt syfte. Många barn smyger in på morgonen och på förmiddagen eftersom, 

och sen fastnar de i sina lekar på en gång så det är inte alla som ens hunnit se vilka som är där.  

 

Förskolläraren Lotta uttrycker att samlingen på förmiddagen är en fruktstund i första 

hand, men att de även kan sjunga en namnsång, vilket vi här tolkar som en slags 

hälsningsritual, samt prata med varandra och gå igenom dagen tillsammans vilket vi 

tolkar som informationsutbyte som alla tar del av. Två förskollärare beskriver att den 

vardagliga samlingen, som alla barn mellan 1 och 5 år är med på har andra funktioner än 

just lärande. De uttrycker att det finns andra grupper och aktiviteter där lärandet är i 

fokus och att den vardagliga samlingen är mer en rolig stund. Pernilla säger: “Men jag 

ser att det är ute i verksamheten som det mesta lärandet sker, inte i samlingen. Fokus 

“då lär vi oss” ligger inte i samlingarna.” Även en annan förskollärare uttrycker att 

samlingens syfte inte är att vara det enda lärtillfället som spelar roll.   

 

Helena: Men såhär tänker jag, att de stora barnen har sin Bornholmssamling och en skogsgrupp, 

och även sjung-gung som de går på också. Så jag brukar tänka att samlingen inte är det enda. 

Alltså med språket och så. Samlingen blir liksom en rolig stund där vi samlas och gör någonting. 

De stora barnen får vad de behöver utvecklingsmässigt i andra grupper också… Jag gör något 

som alla kan tycka är roligt. Samlingen är inte den stunden då vi behöver tänka på allt liksom. Vi 

har dragit ut från läroplanen och satt upp delar på olika ställen där vi gör olika saker. Den här har 

vi vid samlingen. ”Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin förmåga att lyssna, 

reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” Det tycker 

vi passar vid vår samling. Och utifrån den här, så är det ju ingen värdering i när man har samling, 

vart man har den eller hur den ser ut, utan den står för att barnen ska få de här delarna med sig. 

Och så kan ju samlingen se väldigt olika ut, men att man tänker på de här orden.  
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Syften med samlingen som rör socialisation, alltså hur man samspelar tillsammans i en 

viss kontext uttrycks av flera förskollärare. De beskriver exempel där förskollärarna vill 

att barnen får lära sig att när de kommer in från utevistelsen så ska de tvätta händerna 

och sätta sig i samlingen och vänta tills alla barn kommit in, eller att förskollärarna vill 

att barnen ska lära sig ta ansvar och visa respekt inför varandra. Elin nämner att de 

under en period valde att jobba med värdegrunden i samlingen när barnen upplevdes 

som elaka mot varandra.  

 

Tina: De små barnen får... det blir mer samtal med de stora barnen. Att de små får höra ett samtal 

och liksom följa med i pratet och lika att de små får göra saker och de stora får lära sig att vänta. 

Det tar lite längre tid för en liten att gå fram och lägga kossan i påsen liksom.  

 

 

Pernilla: Man lär sig också att visa respekt och ansvar. Man kommer ju sen till skolans värld och 

man ska kunna sitta stilla och lyssna. Man kan ju inte tvinga en treåring att sitta stilla men man 

kan ju börja någonstans och sen bygga på det och jag tror man har igen det i skolan sen.  

 

Pernillas koppling till skolan motiveras också med ett socialisationsinnehåll om vad 

som behöver tränas på redan i förskolan för att barnen senare i skolan ska förstå och 

kunna klara av skolans förväntningar och krav. Tina talar om att de små barnen får lära 

sig hur samtal går till men även att barnen får lära sig att vänta och acceptera att saker 

tar olika lång tid för olika individer. Helena uttrycker att det är viktigt att barnen får lära 

sig att lyssna på varandra och hon menar också att det är många barn, men även vuxna 

som inte kan lyssna. Detta tolkas som socialisationsinnehåll som är viktigt för 

framtiden. 

 

Samlingar med fokus på kunskap 

Flera av de intervjuade förskollärarna uttryckte olika sorters lärande som huvudsakligt 

syfte med samlingen. Flera av dem berättade att de använder sig av Före 

Bornholsmodellen som är ett språkmaterial som ska användas i förskolan som en 

förberedelse för skolans material av Bornholm. De kommunala förskolorna som deltog i 

studien är ålagda av kommunen att använda sig av Före Bornholmsmodellen medans 

friförskolor som talade om Före Bornholmsmodellen har gjort ett val att använda 

materialet. Just Bornholms material är anpassat efter ålder och flera förskollärare 

berättar att de delar in barnen efter ålder därför att det är så materialet är upplagt. Elin 

som jobbar på en 1-5 årsavdelning berättar att de delar in samlingarna efter ålder och 

samlingens huvudsakliga syfte är att arbeta med Före Bornholsmodellen. Även Sofia 

uttrycker att de har språksamlingar där syftet är just att arbeta med språk i grupp för att 

de är ålagda av kommunen att föra detta.  

 

Elin: Sen har vi en för treåringarna och den är lite mer om vilken dag det är, färger, rim, ramsor 

och sånger, Och vi använder oss av Före Bornholm. Där är det ju liksom färdiga samlingar, så 

vi går efter den. Det är högläsning och sagor och sådant. 
Sen de äldsta har vi också Före Bornholm till. Där går vi in lite mer på datum och vi har en 

kalender och så. Vi tycker att det är ett bra material. Vi hade tidigare en barngrupp som var 
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ganska svaga i språket och med uttal så vi behövde ha något dagligen. Då kom vi på att 

Bornholm är en bra metod, för då får vi in mycket språk. 

 

Sofia: Ja, vi har nog inga vanliga samlingar, vi har inga såna hära gamla klassiska samlingar då 

man samlar allihop, de vi kan säga som kommer närheten av samling är när vi har 

språksamlings/språklek, Bornholm som vi måste ha då. De är vi är ålagd att göra för i 

kommunen liksom.  

 

Här finns ett medvetet val att arbeta kunskapsinriktat i samlingen. Även andra 

intervjuade förskollärare uttryckte att samlingen är ett bra tillfälle att få in lärande inom 

olika områden. Läs och skrivutveckling, matematik och arbete inom olika pågående 

teman nämns som olika kunskaper som förskollärarna vill att barnen ska få ta del av i 

samlingen. Några förskollärare uttrycker att när samlingar sker spontant på barnens så 

finns ofta redan ett ämne om man utgår från barnens initiativ. De låter barnens intresse 

för något vara grunden för att sedan gå in och stödja dem i sitt undersökande. Carola 

berättar; “Det kan ju vara kring en vattenpöl ute, nu är det tre barn som håller på med 

vatten, som plaskar så kommer jag dit och är delaktig å det är ju en samling, då blir det 

ju en samling kring vattnet.”  

 

 

Barns möjligheter till inflytande 
Vår undersökning visar att barns inflytande i samlingen skiljer sig åt mellan 

förskolorna. En av våra förskollärare som vi har intervjuat berättade att de inte har kvar 

någon “vanlig” samling, endast Bornholms samlingen som de är ålagda av kommunen 

att ha.  

Någon annan förskollärare berättar att hen ser många samlings stunder under hela dagen 

som då oftast barnen har tagit initiativ till. Det har alltså inte varit någon direkt planerad 

samling utan barnen har fått stå för innehållet och då oftast efter vad de har visat 

intresse för. Något som blev tydligt i resultatet var att barnen på ett eller annat sätt har 

haft möjlighet till inflytande på innehållet i samlingen.  

 

Pernilla säger “Det viktiga är att lyssna på barnen och försöka väva in vad de säger och 

inte vara så styrd av en plan. Ramar skall man ha, men kunna vara fri i den. Man 

behöver vara lyhörd för vad barnen tycker är roligt”. Många av förskollärarna som har 

intervjuats uttrycker att det är tydligt när samlingen har varit rolig och intressant. “När 

de har varit med och styrt. När man håller på med deras intresse” säger Carola. För att 

få syn på vad barnen är intresserad av för att skapa en samling med för barnen 

meningsfullt innehåll, så skall man enligt en förskollärare titta på vad barnen gör under 

den andra delen av dagen. Man behöver också vara spontan som förskollärare och fånga 

upp det som händer i stunden. 

 

Pernilla: Jag kan tycka att det är bra att ha en ram, men att man ändå kan vara lite fri inom den 

ramen. Sen tycker jag att man kan använda den fria leken i samlingen. Som om man ser att 

barnen håller på med dinosaurier ett tag, så tycker jag att det känns bra att väva in det i 

samlingen. Då kan vi prata om spår till exempel. Vad har dinosaurierna för olika fotspår? Men 

att man använder det i hela verksamheten, ute till exempel. Vad hittar vi för spår där? 
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Ofta är det ju vad vi sett att barnen lekt med eller gjort som kommer upp i samlingen. Vi 

försöker hitta saker som passar till det, som sånger. Det kan ju också bli så att det är 

något som tas upp på samlingen kan ju bli något vidare säger Pernilla. 

  

Ett vanligt sätt för förskollärarna i undersökningen att få syn på barnens intresse är att 

använda sig av dokumentationen som redskap. “Eftersom vi jobbar med pedagogisk 

dokumentation och nyfikenhetsfråga så är det ju dom som styr vad vi jobbar med. Så i 

själva dokumentationen och projektet jobbar vi fyrkantigt men barnen bestämmer inuti i 

vad vi håller på med. Så försöker vi” säger Carola. 

 

Men också att man lyssnar till vad barnen har att säga. Resultatet visar att många 

försöker anpassa samlingen efter barnens intresse och önskemål, men att de är ålagda av 

kommunen att ha samlingen Före Bornholmsmodellen. Förskolläraren Elin berättar att 

hon anser att de har svårt att ge barnen inflytande under samlingen och säger: “Vi har ju 

varit dåliga på det, för vi har ju våra fasta samlingar i Bornholm”. Resultatet visar att 

några förskollärare arbetar efter materialet som följer med Före Bornholmsmodellen 

medans andra ändå försöker väva in mer av barnens intresse eller som en förskollärare 

berättade, att om de arbetade med ett visst tema så kanske de bytte ut veckans rim mot 

ett rim som mera passade in på deras tema istället.  

 

Vid de andra samlingarna där inte Före Bornholmsmaterialet användes kan vi dock se 

att barnen får möjlighet att påverka innehållet och utformningen. Att man ser till barnen 

och deras intresse. 

 

Carola: Fyller samlingen med något meningsfullt som jag kan berika barnen med. Då det är en 

samling som är oorganiserad, som bara är spontan, eller om vi går till skogen och tittar på en 

myrstack, där är det en samling. DÅ är det en mer givande samling än att samlas för att 

informera barnen om någonting. Jag har planerat min samling, nu skall vi göra det å det å då 

kanske inte barnen är med i den tanken som jag har. 

 

I resultatet visar det sig också att på vissa förskolor så har barnen möjlighet att göra ett 

val om de vill delta eller ej i samlingen. Några av de intervjuade personerna berättar att 

barnen får gå ifrån om de vill om de tappar intresset för samlingen innehåll. Då får 

barnen möjlighet att välja en annan aktivitet t.ex. bygga lego eller att rita. Monica 

berättar “ Jag hade ändå inte fångat dom, det är ingen ide, då känns det som att man kan 

droppa någon annan i stället”. Hon förklarar det som att om man skall försöka fånga ett 

enskilt barns intresse och lägga tid på det så är risken stor att det är andra barn som 

tappar tålamod och intresse av att vänta på att förskolläraren försöker fånga upp ett 

enskilt barn. 

 

Hur man hanterar barnens eventuella ointresse i samlingens innehåll kan hanteras lite 

olika och en förskollärare väljer att hantera det med att göra något annat i stället för det 

som var planerat. “När vi sett att barnen är intresserade av något så lägger vi till det vi 
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gör. Eller om man ser att de är ointresserade så kör vi t.ex. hunden och benet eller kims 

lek. Det är ingen idé att jag sitter och svamlar om rim om ingen är intresserad” (Sofia).  

 

 

Sammanfattning 
I resultatet kunde vi utläsa att det fanns stora variationer på vad en samling är. 

Variationerna sträckte sig mellan traditionella samlingar som liknade de samlingar som 

Moberg (1945) beskriver och mer otraditionella som Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

förespråkar. Valet att dela in barnen efter ålder vid samlingar var vanligt förekommande 

oberoende av barngruppens åldersammansättning. Det framkom även att förskollärarna 

beskrev att samlingar med åldersblandade barngrupper samt samlingar med yngre barn 

oftare hade ett mer uttalat socialisationsinnehåll än de samlingar där endast äldre barn 

deltog. Samlingarna med bara äldre barn uttrycks oftare ha ett särskilt kunskapsinnehåll. 

Förskollärarna uttrycker relativt ofta svårigheter att planera och genomföra samlingar 

där det finns  stor variation i utveckling och intresse  mellan barnen. Möjlighet till 

inflytande för barnen i samlingen uttrycks av flera som något de försöker ta hänsyn till, 

men det ser olika ut hur förskollärarna väljer att göra detta.  

 

 

Diskussion 
 

I det här avsnittet diskuteras vad som har blivit synligt i vår undersökning och kopplar 

resultatet till tidigare forskning samt de teoretiska verktyg vi valt att använda oss av i 

denna undersökning. Med begreppet traditionella samlingen så menar vi en samling 

som är mer planerad och vuxenstyrd, där samlingen oftast sker på en avsiktlig plats, 

vanligen i en cirkel. Men begreppet spontana samlingen menar vi där barnen haft 

möjlighet att påverka betydligt mer än i den traditionella och att samlingen också har 

uppstått på grund av barnens intresse och nyfikenhet eller andra situationer där man gör 

saker tillsammans t.ex. matsituationer. Dessa definitioner om samlingen har vi kommit 

fram till utifrån tidigare forskning och det som respondenterna sagt om begreppet. 

 

 

Ålder 
Intervjuerna gjordes i denna studie på tre sorters avdelningar med olika 

åldersindelningar, 1-3 år, 3-5 år och 1-5 år. Sundell (2000) menar att dessa tre 

indelningar är de vanligaste i Sverige och att de som valt att dela in 1-3 år och 3-5 år 

kallas åldersindelade, eller åldershomogena. Denna definition skiljer sig åt från en del 

andra länders syn på åldershomogen indelning. Winsler et al.(2002) beskriver hur 

indelningen brukar se ut i USA och där innebär åldershomogen barngrupp att det endast 

är barn födda samma år på avdelningen. I den studien räknas gruppen som 

åldersheterogen, det vill säga åldersblandad, när treåringar och fyraåringar ingår i 

samma grupp. Mot detta blir det intressant att de intervjuade förskollärarna i denna 

studie trots att de enligt svensk tradition redan har åldersindelade grupper på 

avdelningen, ändå väljer att dela dem ytterligare i samlings situationer. Även de 
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åldersheterogena 1-5års avdelningarna väljer att alltid eller ibland dela upp barnen efter 

ålder i samlingen. I synnerhet de avdelningar som följde Före Bornholmsmodellen. Det 

materialet är indelat i olika nivåer som baserar sig på barnens ålder. 

 

Förskollärare som talade om att de yngre barnen kunde få gå från samlingen, när 

förskolläraren ville att de äldre barnen skulle få ta del av något som ansågs vara för 

avancerat för de yngre, samt de förskollärare som använde sig av Före Bornholms 

samlingar, tolkar vi som samlingar där fokus låg främst vid ett kunskapsinnehåll. Sund 

(2008) menar att det är den didaktiska grundfrågan, varför, det vill säga syftet som 

avgör innehållet och metoden för en undervisningssituation, som samlingen här tolkas 

som. Den sortens samlingar där ett kunskapsinnehåll ligger i fokus delas mer frekvent in 

efter ålder och utvecklingsnivå, medans samlingar som beskrivs som roliga stunder och 

som motiveras av att alla ska finna någonting meningsfullt i den, oavsett ålder, har i 

denna studie tolkats ha större fokus på socialisationsinnehåll. Socialisationsinnehåll 

består enligt Sund (2008) av kunskaper och erfarenheter som handlar om hur man är 

tillsammans med andra människor i en viss kontext. En förskollärare i studien uttrycker 

att man i Bornholmssamlingar förbereds för skolans värld, där barnen förväntas kunna 

sitta stilla och lyssna och visa ansvar och respekt.  Detta kan ses som en 

socialisationsprocess som medvetet sammanfogas med ett kunskapsinnehåll om språk. 

Denna medvetna sammanlänkning mellan kunskapsinnehåll och socialisationsinnehåll 

är enligt Sund (2008)  inte så vanlig. Många lärare tenderar att vilja skilja på dessa två 

sorters innehåll. Men det är enligt Sund (2008) inte möjligt då undervisning alltid har ett 

visst socialisationsinnehåll då barnen samtidigt som de tar del av kunskap, samtidigt tar 

del av hur den kunskapen undervisas och vad som förväntas av barnet i en sådan 

situation. 

 

 

Samlingens syfte 
Svaren från respondenterna kunde enligt vår analys delas upp i två huvudgrupper av 

olika syften som samlingen har. Den ena kategorin handlar om syften med kunskap i 

fokus där förskollärarna tog upp innehåll som språk, matematik, temaarbete och även 

barnens spontana aktiviteter kring ett föremål eller fenomen som förskollärare 

uppmärksammar och tar del i. Dessa samlingar tenderar att vara de samlingar där barnen 

i högre grad delades in efter ålder eller utvecklingsnivå. En del motiverade den 

uppdelningen med att de behövde göra så för att undervisningsmaterialet påbjöd att 

barnen skulle vara i en viss ålder för att materialet skulle passa, medan andra 

motiverade det med att djupare samtal om det aktuella kunskapsinnehållet kunde ske 

om färre barn och barn i samma utvecklingsnivå deltog. Arnér (2009) menar att lärande 

är socialt och att det sker i samspel med andra individer, inte inom individen. 

Vygotskijs (1896-1934) teori om potentiell utvecklingszon syftar också på att det är i 

sociala sammanhang och i samspel med andra barn och vuxna som nästa steg i 

utvecklingen kan börja tas. I relation till detta kan uppdelningen efter ålder och 

utvecklingsnivå i samlingar med kunskapsfokus ses som motsägelsefullt. Om barn som 

befinner sig i olika utvecklingsnivåer istället skulle vara tillsammans under dessa 
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samlingar, skulle de enligt det sociokulturella synsättet ha mer utbyte av varandras olika 

kunskaper.  

 

Samlingen som aktivitet är i den meningen en problematisk del av förskolans 

verksamhet då den ofta har en given plats, men är inte alltid lätt att förena med en 

barnsyn som ser barn som kompetenta medkonstruktörer av kunskap (Dahlberg et al. 

2014). Dessutom säger läroplanen att barnen ska utveckla många olika 

kunskapsrelaterade ämnen så som till exempel matematik och språk, samtidigt som 

barnen ska få utöva inflytande och känna att lärandet är lustfyllt och meningsfullt. Att 

skapa en samling som kan möta alla dessa kriterier för hur en förskoleverksamhet bör 

organiseras upplevs utifrån respondenternas svar som svår att få till stånd. Avkall på 

något tenderar enligt vår analys att ske för att samlingen i sin traditionella form, 

tillsammans med kunskapsinnehåll ska kunna genomföras.   

 

Spontana samlingar som skedde när barnen uppmärksammade något och förskolläraren 

gick in och deltog har också tolkats som samling med kunskapsinnehåll, då ämnet då 

bestäms av barnens initiativ och sedan stöds av förskolläraren. Emilson och Folkesson 

(2009) menar att förskollärarens förhållningssätt påverkar barnens möjlighet att få 

inflytande. Ett öppet och nyfiket förhållningssätt hos förskolläraren möjliggör för 

barnens idéer, tankar och frågor att komma fram och på så sätt påverka samlingen, 

vilket gör den mer meningsfull. Ur denna jämförelse kan det tyckas att de spontana 

samlingarna med kunskapsinnehåll har fler fördelar än de planerade, men dilemmat 

ligger ändå i att många förskolor är ålagda av kommunen att arbeta med ett visst 

material, som förutsätter planerade samlingar.     

Den andra kategorin innehöll svar från respondenterna som visade att socialisation var 

samlingens främsta syfte. Dessa samlingar återfanns mest i åldersheterogena 

barngrupper och tenderade också att lägga mindre vikt vid just ålder och 

utvecklingsnivå. Denna sorts samling innehöll ofta aktiviteter som att hälsa på varandra, 

sjunga, äta frukt och andra aktiviteter som mer lättsamt kan anpassas för att inkludera 

alla barn, oavsett ålder. Vi-känsla och gruppkänsla var två begrepp som förskollärare 

använde för att beskriva effekten av att ha den här sortens samlingar. Flera förskollärare 

uttryckte att traditionella samlingen där alla barn mellan ett och fem år deltar och som 

återkommer varje dag har andra funktioner än lärande. De menar att organiserat lärande 

om till exempel språk sker i andra samlingar, så som Bornholmssamlingar, 

sångsamlingar och skogsgruppsamlingar, där barnen delas in efter ålder.  

 

Westlund (2010) menar att små barn kan vara svåra att tolka verbalt då de ibland inte 

har så utvecklat språk. Detta kan vara en orsak till varför några förskollärare beskriver 

att samlingens innehåll främst har ett socialisationsfokus. Innehållet och syftet kan då 

tolkas som en anpassning till de yngre barnen och deras socialisationsprocess, genom att 

de menar att de äldre barnen får sitt lärande i andra grupper. En förskollärare tar upp att 

de yngre barnen i en sådan samling får erfara samtal med de äldre barnen och att de på 

så sätt lär sig hur det sociala samspelet fungerar även innan de själva kan delta i 

samtalen. Språk kan ses som kunskap som får mening först i relation till ett socialt 
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sammanhang (Sund, 2008). Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man tolka detta som att 

de äldre barnen tillsammans med förskolläraren hjälper de yngre barnen att utvecklas 

vidare då lärande sker i sociala sammanhang med stöd från andra, se Lindahl (1998), 

Säljö (2000),  Smidt (2010), Phillips & Soltis (2014). Socialisation kan alltså inte ske 

utan andra människor.  

 

Forskning visar att åldersblandad barngrupp faktiskt kan hämma barns sociala 

utveckling. Både Sundell (2000) och Wisler et al. (2002)  presenterar studier som visar 

att barn i olika åldrar som blandas har sämre utbyte av varandras sällskap och därför 

inte når fram till de djupare samtalen.  Bruce (2010) skriver om hur lek och språklig 

utveckling har ett ömsesidigt förhållande och att barn med mycket olika utvecklat språk 

kan begränsa lekens djup. Marjanovic Umek och Lesnik Musek (1997) menar dock det 

motsatta, att varierande ålder och språkkunskaper snarare gynnar barns sociala 

interaktioner då variationen hjälper barnen att utveckla ett mer nyanserat språk. Olika 

studier och forskning säger alltså olika saker om åldersblandade barngrupper och visar 

olika för och nackdelar. På samma sätt tycks det vara i förskolan då intervjuade 

förskollärare alla uttrycker sig positivt om just sin avdelnings åldersindelning. I likhet 

med forskningen uttrycker förskollärarna olika aspekter av åldersblandningen som de 

tycker är mer eller mindre bra.  

Enligt Sund (2008) kan socialisationsinnehåll förstås som sammanhanget i vilken 

kunskap ska relateras. En av förskollärarna talade om att samlingens form, där man 

ibland behöver sitta stilla och lyssna, är en förberedelse för skolans värld. Detta tolkar 

vi som socialisationsinnehåll som syftar till något specifikt, i detta fall lära sig vad som 

förväntas av barnet i skolan och vad som anses som accepterat beteende i sådana 

situationer.  

 

Barns inflytande 
Alla respondenter i denna undersökning talade om barnens inflytande, men det skiljde 

sig lite åt beträffande hur inflytandet kom till uttryck i samlingen och vilken typ av 

inflytande barnen hade.  

Utifrån respondenternas svar kan man göra tolkningen att de traditionella samlingarna 

fortfarande förekommer men att de har ett annat innehåll än vad Moberg (1945) 

beskriver är en traditionell samling. Resultatet visar på att samlingar som bygger på 

Före Bornholmsmodellen tenderar att vara väldigt fasta i sitt innehåll även om några av 

respondenterna uttrycker att de försöker anpassa samlingen efter barnens önskemål, 

eller väva in delar från ett pågående tema arbete som de har. Några respondenter 

berättar även att de ibland gör något helt annat istället om de märkt att barnen tappat 

intresse för samlingens innehåll, vilket blir att barnen får inflytande över om de vill ha 

samlingen eller ej. Det förekommer även samlingar där man har planerat innehållet efter 

det som barnen har visat intresse för.  

 

Vissa av respondenterna tenderar att arbeta mer styrt utifrån sin egen planering, då man 

berättar om dagens planering, vad det är för dag, man sjunger kanske en sång eller en 

ramsa, kanske man leker en lek mm. Några av respondenterna berättar att de ibland kan 
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släppa den planerade aktiviteten och vara lite mer spontan och forma samlingen efter 

det barnen tycker är intressant eller roligt. Å ena sidan om man ger något barn 

inflytande över innehållet i samlingen så kan detta begränsa något annat barns 

inflytande istället. Samtidigt så menar Emilson och Folkesson (2009) att det är vanligt 

att samlingen är en aktivitet där barnen inte har lika mycket inflytande som i resterande 

delen av verksamheten. Samlingen som aktivitet har en relativt hög grad av styrning och 

trots det så kan barn ändå uppleva att de har inflytande och att de känner sig delaktiga 

om det finns en bra kommunikation mellan vuxna och barn under samlingen (Emilson 

och Folkesson, 2009).  Respondenterna i undersökningen berättar att de har en ständig 

dialog med barnen och att de försöker läsa av vad barnen tycker är roligt och intressant 

för att skapa samlingar som barnen upplever är lustfyllda. Barnet bör ses som en unik 

individ där man tar hänsyn till faktorer som kan påverka barnet så som kultur, tid, klass 

och kön. Det går inte att säga att alla barn är lika (Dahlberg et al., 2014). Har man som 

förskollärare har ett öppet och nyfiket förhållningssätt till barnen är det möjligt att ha 

detta synsätt som Dahlberg et al. (2014) talar om.     

 

Eide et al. (2012) skriver att det kan finnas fördelar med att ha mer strukturerade och 

vuxenstyrda samlingar. Enligt författarna gör en mer vuxenstyrd samling att barnen kan 

känna sig lite trygga i det återkommande samt att barnen vet att de kommer att bli sedda 

och hörda. De behöver bara vänta på sin tur.  

 

 

Genom att som vuxen vara uppmärksam och ha en god kommunikation med barnen, 

synliggörs det som barnen finner är roligt och intressant och sådant som barnen är 

nyfikna på, och genom att väva in det i den traditionella samlingen så har barnen 

möjlighet att få en samling som kan upplevas rolig och med ett lustfyllt lärande 

(Emilson & Folkesson, 2009). Svårigheten blir i detta avseende att forma en samling 

som passar alla barn, vilket också gör att det är lättast att ta hänsyn till så många barn 

som möjligt om man delar upp gruppen i mindre samlingsgrupper där alla barn har 

möjlighet till inflytande och där de också lättare får möjlighet att både höras och synas. 

På så vis blir samlingen en stund på dagen där barnen får möjlighet till ett lustfyllt, 

roligt och intressant socialt lärande, då barnen har liknande intressen och kan inspirera 

och utveckla sitt fortsatta lärande inom detta gemensamma intresse. Emilson och 

Folkesson (2009) menar att man som förskollärare behöver vara öppen och nyfiken för 

barnens intresse för att man skall kunna skapa och planera en samling där barnen får 

möjlighet att känna sig delaktiga och att de får ha inflytande över samlingens innehåll. I 

Lpfö 98 (Skolverket, 2016, s. 6) står det “Barnens nyfikenhet, företagsamhet och 

intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras”.  

 

I resultatet framgår att respondenterna talar om olika typer av samlingar. Det 

förekommer relativt ofta att de tar upp något de kallar för den spontana samlingen. 

Samlingen som dyker upp i stunden för att barnen finner något som är intressant och att 

intresset sprider sig till flera barn. Samling är det när man är några stycken, är det en 

respondent som säger. Denna typ av samling sker som en respons på barnens aktiviteter 
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och då har barnen väldigt stort inflytande över vad den handlar om. Det sociala 

samspelet är stort mellan barn och vuxna och det förekommer oftast ett lärande under 

dessa samlingar. Respondenterna tar upp både socialisation och kunskapsinnehåll i den 

spontana samlingen (jfr Sund, 2008). Resultatet visar att när förskollärarna agerar lyhört 

och uppmärksammar barnen när de finner något som de är intresserade av upplever de 

också möjlighet till dessa samlingar som barnen ofta uppfattar som lustfyllda. Detta kan 

jämföras med Åberg och Lenz Taguchi (2005) som skriver om när de började lyssna 

mer på barnen, och de uppfattade att barnen blev mer engagerade och att det “satte glöd 

i barnens ögon” (ibid.).  

 

Två olika typer av samling som ger barnen varierad möjlighet till inflytande 

förekommer i resultatet av denna undersökning. Dessa två sorters samlingar som ger 

barnen möjlighet till olika typer av lärande, där vi kan uppfatta att en traditionell 

samling mer tenderar till att ha ett större socialisationsinnehåll, då det är svårare att 

skapa ett kunskapsinnehåll som passar så många barn i olika åldrar som oftast deltar i 

traditionell samling. Men den traditionella samlingen har också ett kunskapsinnehåll, 

som kunskaper om kultur, men förskollärarnas uttalade fokus ligger mer på 

socialisationsinnehållet. Sund (2008) menar att både socialisationsinnehåll och 

kunskapsinnehåll alltid finns i undervisningssituationer och att en uppdelning av dessa 

inte är helt möjlig då undervisning av någon kunskap alltid sker i ett socialt 

sammanhang med lärare och barn. Williams (2006) menar också att det sociala 

samspelet är drivkraften för barnens lärande.  

 

Om man upplever att barnen tycker att samlingen är en intressant, lustfylld och 

meningsfull stund så finns förutsättningarna för ett fortsatt lärande inom det 

lärandeobjekt förskolläraren vill att barnet ska ta del av. Då finns det inga dåliga eller 

mindre bra samlingar, utan det är när man ser på barnen att det är tråkigt och att 

samlingen blir en jobbig stund som man bör fundera på varför man har samlingen, och 

för vem. Herrlin et al. (2012) menar att de didaktiska grundfrågorna varför, vad och hur 

behöver utvidgas för att täcka alla de komplexa delarna som tillsammans skapar ett 

lärande. Hela kontexten i vilken läraren önskar att lära ut någonting behöver övervägas. 

De didaktiska övervägandena bör därför täcka både de delar av undervisningen som 

handlar om de sociala handlingarna och värdena och de delar som handlar om de 

kunskapsmässiga mål läraren önskar att barnen ska ta del av.  
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Bilagor 
Bilaga 1- Informationsbrev 
 

 

Hej! 

 

Vi heter Frida Färnström Sving och Jeanette Wilfer och studerar på 

förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2016 skriver vi vårt 

examensarbete i didaktik. Vår inriktning i detta arbete är att öka kunskapen om hur man 

kan skapa samlingar som är anpassade efter barnens utvecklingsnivå där lärandet är 

lustfyllt och meningsfullt för alla.  Därför vill vi intervjua förskollärare som i dag 

arbetar i förskolans verksamhet och ta del av erfarenheter gällande 

utformningen/planeringen/tankarna kring samlingen.  

 

Samlingen är i dag väldigt vanligt förekommande på många förskolor i Sverige och vi 

vill undersöka hur verksamma förskollärare arbetar med samlingen ur ett didaktiskt 

perspektiv. Vi vill komma i kontakt med förskollärare som kan tänka sig att bli 

intervjuad under veckorna 42-44. Intervjuerna kan ske på förskolan där ni arbetar eller 

på annan valfri plats.  

 

Vi kommer att spela in intervjun för att vi senare skall kunna analysera svaren vi fått. 

Allt insamlat material kommer att bearbetas av oss och vid behov även av vår 

handledare och examinator. Material för forskningsändamål får inte användas i andra 

syften än det som har uppgivits och insamlat material kommer sedan att förvaras så att 

inga obehöriga kan ta del av det. Vi kommer att använda fingerade namn på både 

personer och förskola för att enskilda människor inte skall kunna identifieras. 

 

Hör gärna av er till oss om du/ni har några frågor eller funderingar  

 

 

 

Hälsningar 

 

Frida Färnström Sving och Jeanette Wilfer 

xxx-xxxxxxx                     xxx-xxxxxxxxx 

xxx@xxxxxxxx                 xxx@xxxxxxx 

 

Handledare för examensarbete i didaktik, Högskolan i Gävle 

 

Anneli Frelin 

anneli.frelin@hig.se  
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Bilaga 2- Frågeformulär 

 
● Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

● Hur länge har du arbetat här? 

 

● I vilka åldrar är barnen på din avdelning? 

 

● Hur ser en samling ut på er avdelning en vanlig dag? 

 

● Vad är samlingens syften enligt dig? Finns det flera? 

 

● Hur planerar du en samling och vad styr innehållet? Exempel 

 

● Hur anpassar du samlingen efter barnens olika behov och förutsättningar?  

 

● Hur kan barnen påverka och få inflytande över samlingen? 

 

● Hur tas barnens intressen och åsikter till vara? 

 

● När upplever du att barnen tycker att det är roligt och intressant under 

samlingen? 

 

● När upplever du att barnen tycker att samlingen är tråkig, ointressant eller 

jobbig? 

 

● Vad är enligt dig fördelarna och nackdelarna med åldersspannet av barnen på din 

avdelning i samlingssituationer? 

 


