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Sammanfattning 
Samlingar är en vanligt förekommande aktivitet och har länge varit ett dagligt inslag i 

förskolornas verksamheter. Alla förskolor planerar verksamheten och de aktiviteter som 

ingår i den. Syftet med undersökningen var att få en ökad förståelse för samlingarnas 

innehåll och form samt kunskap om hur och när pedagogerna planerar samlingarna och 

varför de planerar vid de valda tillfällena. Som metod användes en 

webbenkätundersökning där 204 pedagoger medverkade. Pedagogerna som deltog i 

undersökningen har svarat på frågor om deras samlingars innehåll och form samt att de 

själva med hjälp av kommentarsfält kunnat utveckla och lämna mer utförliga svar. De 

har även svarat på frågor om planering och planeringstid gällande samlingar, de har 

beskrivit hur och när de planerar samt varför de väljer att planera vid olika tillfällen. 

Resultatet av undersökningen visar att alla har samlingar i olika former och med 

varierande innehåll. Genomsnittstiden för planering som pedagogerna har i sin tjänst är 

2–3 timmar per vecka och två tredjedelar av pedagogerna anser att den tiden inte räcker. 

Det synliggörs också att pedagogerna menar att de skulle få större möjlighet att utgå 

från barnens intressen och behov om de hade mer planeringstid, samt att arbeta mer med 

hjälp av förskolans läroplan och verksamheternas egna arbetsplaner. En del av 

pedagogerna arbetar utifrån egna erfarenheter och anser därför att planeringstiden är 

tillräcklig och att samlingarna inte skulle bli annorlunda med mer planeringstid. 

Eftersom pedagogerna har olika mycket planeringstid får de också olika förutsättningar 

att planera verksamheten och aktiviteter utifrån förskolans läroplan samt deras egna 

arbetsplaner.   
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1. Inledning 
 

”Hur kan vi se att våren har kommit?” frågar pedagogen barngruppen. ”Vi kan leta efter vårtecken”, 

säger ett barn. Pedagogen frågar vad barnen kan se för vårtecken och om de redan har sett några. Ett 

barn säger att det inte finns någon snö ute och ett annat barn fyller i med att säga att snön har smält. 

Flera av barnen gissar på allt möjligt och pratar i munnen på varandra och kommer med olika förslag; 

”vintern är slut”, ”det har varit julafton redan” samt ”jag fyller snart år och det gör jag jämt på våren”. 

Pedagogen frågar om barnen kan se på naturen att det har blivit vår. Barnen funderar och sitter tysta. 

”Kan ni se på träden och buskarna att det är vår? Eller kan ni se någonting växa på marken?” frågar 

pedagogen. Inget barn kommer på något svar och pedagogen hjälper dem på traven genom att säga att 

det börjar på b, blo, säger pedagogen. ”Jag har sett blommor” säger ett barn, ett annat barn säger att de 

sett tussilago och ett tredje barn säger att han har sett sådana där grejer som kommer att bli blad på 

mormors buske. ”Är det någon som vet vad det kallas innan det blir blad på buskarna?”   

 

Så här kan en typisk samling se ut enligt våra erfarenheter från förskolan. Utifrån dessa 

erfarenheter är samlingen en vanligt förekommande aktivitet på många förskolor och en 

daglig rutin då vuxna och barn samlas. Vi har haft verksamhetsförlagda perioder vid tre 

tillfällen under utbildningen till förskollärare samt egna erfarenheter genom vikariat i 

förskolan. Vid dessa praktiktillfällen har vi erfarit att samlingarnas form och innehåll ser olika 

ut på olika förskolor, det kan även skilja sig mellan avdelningarna på samma förskola och till 

och med mellan pedagogerna på en och samma avdelning. Det är dessa skillnader som har 

väckt ett djupare intresse för samlingar hos oss. Hur kommer det sig att förskolor och 

pedagoger arbetar så olika med samlingar? I samband med att vi diskuterade detta väcktes 

intresset för planeringen av samlingarna. Vi har sett att en stor del av samlingarna var 

planerade och att pedagogerna hade syfte och mål med samlingen, men inte när själva 

planeringen ägde rum. Rienecker (2003) skriver att det är en fördel att göra en undersökning 

om ett ämne som författarna är intresserad av och därför har vi valt att skriva om samlingar 

och planering.   

 

Skolverket (2016) nämner inte samlingar i förskolans läroplan men betonar vikten av barns 

lärande och utveckling både enskilt och i grupp. Davidsson (2000) skriver att trots att 

samlingen har en lång tradition i förskolan och ses som en daglig aktivitet är det brist på 

studier som studerat samlingen djupare. Dessa svårigheter har vi stött på i vårt arbete med att 

hitta forskning inom ämnet samling eftersom det oftast inte är samlingen som är det 

huvudsakliga ämnet i forskningen utan det skrapas bara på ytan. Zaghlawan och Ostrosky 

(2011) beskriver samlingen som en lärarstyrd återkommande strukturerad aktivitet. Även 

Rubinstein Reich (1993) samt Rosenqvist (1993) förklarar samlingen som ett tillfälle då 

vuxna och barn samlas, ofta i ring, för att genomföra aktiviteter som är styrda av en eller flera 

vuxna. Samlingen är en återkommande aktivitet som sker på en bestämd plats och tid. Vidare 

skriver Rubinstein Reich (1993) att samlingar är viktigt för barnens känsla av trygghet och 

gemenskap. Även om förskolans läroplan inte skriver specifikt om samlingar, belyser den 

ändå gruppens betydelse för barnen och samlingarnas form och innehåll är ett bra tillfälle att 

arbeta med läroplanens mål och riktlinjer. Olofsson (2010) menar att förskolans samlingar kan 

beskrivas på många olika sätt, både när det gäller samlingens form och innehåll men också 

betydelsen av samlingarna kan diskuteras. Hon menar att samlingarna är betydelsefulla och att 

det flesta förskollärare är eniga om det. Hon beskriver hur några typiska samlingar kan vara, 
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oftast är de lärarstyrda och har ledande frågor som barnen förväntas svara på, barnen 

förbereds för skolan genom att lära sig regler, sitta stilla och vänta på sin tur samt att barnen 

ska träna på att prata i grupp och lyssna på varandra. I samlingarna får barnen även lära sig 

begrepp och kunskaper i olika ämnen och rutinerna är viktiga.  

 

Men är samlingarna alltid en positiv och meningsfull erfarenhet för barnen? Uppfattar barnen 

alla kunskaper som pedagogerna har som mål att barnen ska lära sig? Simeonsdotter Svensson 

(2009) menar att enligt forskning är samlingarna inte alltid en bra upplevelse för barnen. 

Samlingarna kan för många barn vara ett tillfälle fullt av tillrättavisningar och tillsägelser om 

att sitta stilla, lyssna på andra och inte störa. För dessa barn är inte samlingen ett tillfälle för 

lärande eftersom barnen har svårt att uppfatta vad pedagogens mål med samlingen är. 

Pedagogernas och barnens förställningar om samlingarna är inte densamma eftersom barnen 

lär sig att hantera den sociala situationen istället för innehållet. Davidsson (2000) skriver att 

det kan verka hämmande för barnens talutveckling att sitta still, tyst och vänta på sin tur i för 

stora grupper. Enligt Simeonsdotter Svensson (2009) menar hon istället att samlingen borde 

vara ett tillfälle där pedagogen ställer öppna frågor till barnen för att de ska få tillfälle att 

tänka, reflektera och kommunicera sina tankar.  

 

Innehållet som Olofsson (2010) beskriver från samlingarna har även vi sett. Vi upplever att 

samlingens innehåll ser olika ut beroende på vilken pedagog som håller i samlingen. Vi har 

även sett att samma pedagog ofta har liknande samlingar och att innehållet och materialet ofta 

är detsamma. Är det för att pedagogerna saknar planeringstid till att planera just samlingarna 

och till att arbeta fram nytt material?  

 

Skolverket (2016) skriver om de mål och ansvar som förskollärare och arbetslaget ska ansvara 

för och sträva mot. Något som inte alls nämns under dessa punkter för förskollärarna är när, 

hur och vad förskollärarna ska planera. I slutet finns det dock ett avsnitt som beskriver 

förskolechefens ansvar och där står det att förskolechefen har det övergripande ansvaret för 

verksamheten. Förskolechefen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt målen i läroplanen 

och ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans 

verksamhet. Skolverket (2018) skriver i den reviderade läroplanen för förskolan som kommer 

att gälla från den 1 juli 2019, om förskollärares ansvar i undervisningen. Där framkommer det 

att förskollärarnas planering och genomförande ska utgå från läroplanen, i övrigt har inget 

nytt om planering tillkommit.   

 

Enligt J. Andersson (personlig kommunikation, 9 oktober 2018) som är förskollärare och 

anställd på Lärarförbundet finns det inte några övergripande mål och riktlinjer från 

lärarförbundet till förskolorna för planeringstid som varje förskollärare måste få tillgång till. 

Däremot rekommenderar lärarförbundet att alla förskollärare borde få tillgång till 5 timmar i 

veckan för planeringstid. I planeringstiden ingår oftast arbetsplatsträffar, verksamhetsträffar, 

avdelningsmöten, dokumentation, reflektion, utvärdering samt planering av verksamheten. 

Andersson berättar att i en del kommuner har förskolorna skrivit avtal med kommunen om 

hur många timmars planeringstid de är berättigade till att ha i sin tjänst medan andra 

kommuner helt saknar avtal.  
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På Lärarförbundets hemsida (http://www.lararforbundet.se) finns det mer information om 

deras rekommendationer gällande planeringstid. Rosenqvist (1995) skriver att den 

pedagogiska planeringen betonas i förskolans verksamhet och att planeringen är viktig för att 

förskolan ska få möjlighet att uppnå sina mål men hur planeringen ska ske finns det inga 

tydliga riktlinjer om. När, hur och vad planerar pedagogerna samlingarna, då det inte finns 

några riktlinjer för det?  

 

1.1 Begrepp 

Rubinstein Reich (1993) förklarar ordet samling och att det finns olika benämningar för 

aktiviteten samling på olika språk. På vissa språk finns inget övergripande namn för just 

samling utan det benämns med det specifika innehållet i den stundande aktiviteten till 

exempel sångstund eller sagostund. Författaren menar att i svenska förskolor benämns 

aktiviteten som samling men det kan även benämnas som cirkeltid. Det vanligast använda 

ordet på engelska för samling är circle time men rug time och carpet time används också. Det 

är vanligt på många språk att använda ordet cirkel eller krets i samband med samling. Ord 

som också används på andra språk som översatts till svenska är till exempel kring, att samlas 

kring någonting, koncentration, och sagostund. I en del länder beror namnet på de aktiviteter 

de har på samlingen och i andra länder har samlingen inte något namn alls eftersom den 

benämns av innehållet och inte av dess form. Dock skriver Davidsson (2000) att samlingarna 

oftast har fått sitt namn efter aktivitetens form och inte av dess innehåll. Författaren menar att 

de flesta ländernas namn på samlingen förklarar hur formen på samlingen ser ut. Samlingen 

handlar oftast om att flera personer samlas och det sker i en cirkel. Cirkelformen gör att alla 

ser varandra och att alla ser om något innehåll är placerat i centrum vilket gör samlingen 

likvärdig. I den här undersökningen benämns aktiviteten med ordet samling.  

 

Enligt svenska akademin (2009) har ordet samling sitt ursprung ur orden samla och samlas. 

Samling kommer närmast från ordet samlas som innebär att ofta komma tillsammans och att 

det finns ett specifikt syfte med att samlas. Därefter beskrivs ordet samling med innebörden 

att bringa samman och att komma tillsammans för att till exempel förbereda eller diskutera 

någonting ur ett särskilt syfte. Ytterligare beskriver svenska akademin (2009) att ordet planera 

betyder att göra upp en plan för till exempel ett arbete eller en semester. Från ordet planera 

kommer planering som innebär att ordna eller planera olika detaljer till en helhet.   

 

Svedner och Säfström (2000) samt Egidius (2006) skriver att didaktik handlar om motiv, 

syften, innehåll och tillvägagångssätt. Didaktik betyder läran om undervisning och om varför, 

vad och hur vi lär ut. Vallberg Roth (2011) tar upp ytterligare betydande begrepp inom 

didaktiken som är vem, när och var. Kansanen, Hansén, Sjöberg och Kroksmark (2017) 

skriver att didaktiken erbjuder redskap och förmedlar budskap som hjälp för att vi ska förstå 

vår värld och att didaktik handlar om konsten att förmedla kunskap till andra. Kansanen och 

Hansén (2017) beskriver att didaktiskt tänkande är motsatsen till rutinmässigt tänkande. I det 

didaktiska tänkandet måste pedagogerna fundera över vad aktiviteten har för innehåll och 

syfte samt varför och hur aktiviteten ska utföras. Genom att tänka didaktiskt ställs även krav 

på att pedagogerna måste ha kunskap om vad innehållet handlar om, varför det är viktigt för 

just dessa barn och hur aktiviteten utformas för att stödja barnens lärande, istället för att en 

http://www.lararforbundet.se/
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aktivitet genomförs på rutin. Sjöholm, Kansanen, Hansén och Kroksmark (2017) skriver att 

didaktik kan förklaras som förhållandet mellan innehåll och elev och att didaktiken handlar 

om undervisningen och hur innehållet förmedlas till barnen. 

 

I föreliggande undersökning benämns allmänt de som arbetar i förskolan för pedagoger. I 

vissa fall i resultatavsnittet benämns pedagogerna utifrån vilken utbildning de har, 

förskollärare, barnskötare eller outbildad. Anledningen till det är att respondenterna svarade 

på vilken utbildning de har för att eventuellt tydliggöra skillnader i respondenternas planering 

och samlingar beroende på deras utbildning. När vi refererar till litteratur eller forskning 

använder vi samma yrkesbenämning som författaren. 

 

2. Bakgrund 
I avsnittet nedan presenteras de olika sökvägar till referenser som används i undersökningen. 

Vidare följer tidigare forskning samt litteratur gällande samlingens historia, form och 

innehåll, planeringens innehåll, förskollärares professionella utveckling samt 

undersökningens syfte och frågeställning.  

 

2.1 Sökvägar till referenser 

Till arbetet har kurslitteratur från förskollärarutbildningen studerats och nyttjats. Via DiVA 

portalen har tidigare examensarbeten inom det valda området studerats och referenslistorna 

har bidragit med hjälp att hitta flertalet referenser. Databassökningar har även gjorts via ERIC 

(EBSCOhost) där många sökord användes i olika kombinationer. Några exempel på de 

använda sökorden är: preschool, kindergarten, circletime, circle, time, rug time, carpet time, 

child, children, planning, reflection, documentation, activities, learning och preschool 

teacher. För att specificera sökningarna har olika kombinationer använts med hjälp av or och 

and samt peer reviewed och full text. Till en början var det problem att hitta sökord för att 

artiklarna skulle vara relevanta för undersökningen och många av kombinationerna av sökord 

gav inget bra utfall. De två sökkombinationerna som har bidragit med bäst utfall och antal 

artiklar som har varit relevanta för undersökningen är sökningen på circle, time, preschool 

och kindergarten och sökkombinationen planning, reflection, documentation, preschool och 

kindergarten. Vi har även sökt på libris.se och använde sökorden samling, samlingen, 

samlingar, förskola och förskoleklass samt avgränsning svenska och avhandling. Utfallet 

varierade beroende på kombinationerna på sökorden och sökningarna var tvungna att vara 

specifika för att ge något utfall, en relevant avhandling hittades. När avgränsningen 

avhandling togs bort hittades även en relevant rapport.      

 

2.2 Samlingens historia 

Rubinstein Reich (1993), Emilson och Johansson (2013) samt Davidsson (2000) skriver att 

samlingens rötter finns i Fröbels pedagogik. Rubinstein Reich (1993) menar att en tradition i 

Fröbels pedagogik var att barnen samlades i cirkel och gemensamt genomförde sånglekar, 

rörelselekar och olika övningar där barnen fick lära sig om geometriska former. För Fröbel 

som var mycket religiös var cirkeln viktig. Genom att barnen satt i en cirkel bildade de en 

gemenskap som Fröbel såg som en gudomlig helhet. Vallberg Roth (2013) utvecklar att 
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Fröbels religiösa budskap var en viktig del av samlingarna. Rubinstein Reich (1993) skriver 

att Fröbels efterföljare förmedlade hans idéer och utvecklade samlingarna till ett dagligt inslag 

i förskolan och en del införde även undervisning på samlingarna. 

 

Rubinstein Reich (1993) skriver att samlingens form och innehåll har förändrats genom 

historien och samlingarna i den svenska förskolan kom genom Elsa Köhler som inspirerades 

av Jenaplanskolorna i Tyskland. Under mitten av 1930-talet införde Köhler arbetsformen 

intressecentrum där de utgick från barnens intressen, och hennes pedagogik blev allt 

vanligare. Simmons-Christenson (1997) skriver om vikten av att barnen skulle ägna sig åt 

meningsfulla aktiviteter och inte bara den fria leken. Det blev pedagogernas uppdrag att få 

barnen intresserade för andra aktiviteter än bara den fria leken. Davidsson (2000) skriver att 

olika studier visar att samlingen och den fria leken kan ses som varandras motsatser. 

Rubinstein Reich (1993) menar att intressecentrum var viktig för barnens utveckling och i 

denna arbetsform ingick samlingen. För att barnen skulle ta sig an de nya aktiviteterna 

krävdes även noggrann planering. Varje samling skulle innehålla sång, saga och samtal som 

var kopplade till barnens utveckling och samlingarna skulle vara i 20–30 minuter. 

Samtalsstunden i samlingarna fick större plats med tiden och det ansågs vara viktigt för 

barnens utveckling att samtala i grupp och det stärker även känslan av gemenskap för barnen. 

Köhlers reformpedagogik som bygger på utvecklingspsykologins grunder genomsyrade 

verksamheterna till slutet av 1960-talet. 

 

Rubinstein Reich (1993) menar att i början på 1960-talet betonas regelbundenhet genom ett 

speciellt dagsprogram för att barnen skulle få en bestämd dagsrytm. Även i detta program 

ingick samlingarna. Dagarna började med fri lek som följdes av att ha en samlingsstund. 

Dessa samlingar pågick 15–20 minuter och bestod av sång, musik, samtal och avslutades med 

rytmik. Fostran var en stor del av samtalen under samlingarna eftersom de såg samlingarna 

som ett bra tillfälle för social och moralisk fostran. Författaren skriver att under 1960-talet 

gick samlingarna från att ha ansetts vara viktiga till att de ansågs ha tappat sin själ. De som 

arbetade med samlingarna såg samlingarna mer som en förmedling och för att få möjlighet att 

fånga barnens intresse krävdes det att pedagogerna hade rätt teknik för att behärska detta. I 

stället för de tidigare så viktiga samtalen fick pedagogerna istället fokusera på att placera 

barnen rätt i cirkeln och tillrättavisningarna gjorde att samlingarna inte uppnådde dess syfte.  

 

Rubinstein Reich (1993) samt Davidsson (2000) skriver att under 1970-talet kom 

barnstugeutredningen och människors frigörelse och självförverkligande stod i centrum. I 

barnstugeutredningen som kom ut 1972 nämns bara samlingen på en sida. Det står att 

samlingar får förekomma men ska hållas ytterst korta och endast med syfte att låta barnen lära 

känna varandra. De går ifrån utgångspunkten att barnen lär sig i grupp och övrig undervisning 

bör hållas enskilt mellan vuxen och barn. Samlingarna förekom ändå ibland i praktiken men 

ordet samling ansågs vara ”ett fult ord”. Den enda gången samlingarna ifrågasatts på allvar 

och även avvecklades i vissa verksamheter var under denna period på 1970-talet. 

 

Rubinstein Reich (1993) förklarar att redan under 1980-talet ändrades riktlinjerna för 

samlingen återigen då socialstyrelsen 1981 gav ut en arbetsplan för förskolan. I arbetsplanen 
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riktades uppmärksamheten mot gruppen och samlingarna ansågs vara en utmärkt aktivitet för 

social träning och att lära sig nödvändiga regler som att ta ansvar och visa solidaritet mot de 

andra i gruppen. 1987 gav socialstyrelsen ut ett pedagogiskt program för förskolan där 

samlingarna framhävdes med ett eget avsnitt och förslag gavs på varför samlingar bör 

förekomma och vad de kunde innehålla. Pedagogerna skulle vara väl förberedda för att hålla 

en samling, helst varje dag, med barnen. Det framgick att samlingarna är bra för gemenskapen 

i gruppen och även för att pedagogerna skulle se alla barnen samtidigt. De betonade även 

vikten av att pedagogerna skulle ha en helhetssyn över barnens kunskapsutveckling och att det 

hade en betydande plats i samlingen. Pedagogerna kunde samla barnen för att ge information 

om till exempel hur dagen skulle se ut, ett nytt temaarbete eller planera en utflykt men också 

för att arbeta med barnens kunskapsutveckling. Barnen fick allt större inflytande och 

samlingarna blev i slutet av 1980-talet populära igen (a.a.). 

 

2.3 Samlingens form och innehåll 

Rubinstein Reich (1993) konstaterar att samlingens mål och riktlinjer har varierat genom 

historien. Det har även samlingens form och innehåll gjort, från att arbetssättet ska vara 

gruppinriktat till individualiserat och tillbaka till att gruppen står i fokus igen. Även 

samlingens betydelse har varierat från att vara en viktig del av barnens rutiner till att inte ha 

någon betydelse alls och tillbaka till att vara en stor del av många förskolors verksamhet. 

Samlingen har en lång tradition i förskolan och innehåll och form påverkas också av den 

pedagogiska traditionen. Rubinstein Reich, Tallberg Broman och Vallberg Roth (2017) 

skriver att genom flera studier synliggörs olikheterna mellan läroplanens inriktning och 

förskolans traditioner. 

 

Rubinstein Reich (1993) har gjort en översikt om vilka faktorer som påverkar förekomsten, 

formen och innehållet i samlingarna. Hon beskriver samlingarna som en daglig aktivitet som 

oftast innehåller sång, musik, almanacka, väder, årstider, djur, natur och närvaro. Samlingens 

form beskrivs genom samtal, en del i ett arbetssätt, växling av rytm mellan rörelseaktiviteter 

och stillasittande och koncentrationskrävande aktiviteter. Det finns också olika förutsättningar 

och ramar som pedagogerna måste ta till beaktning när de planerar samlingar som till exempel 

personaltäthet, gruppstorlek, lokaler, material och tid. Davidsson (2000) menar att om det 

fanns bättre ekonomi skulle det som genomförs på samlingarna kunna göras vid andra 

tillfällen till exempel när barnen visar intresse för något speciellt. Detta skulle pedagogerna 

kunna utnyttja och på så sätt skapa mer meningsfulla spontana samlingar. 

 

Emilson och Johansson (2013) skriver att enligt deras forskning är samlingarna en viktig del 

för barnens lärande i förskolan. Emilson och Johansson (2013) samt Rubinstein Reich (1993) 

beskriver att samling är en återkommande aktivitet som oftast sker varje dag på samma tid 

och plats med stöd av bestämda regler och att samlingarna kännetecknas av tradition och 

struktur. Även Simpson och Oh (2013) samt Olofsson (2010) konstaterar att många pedagoger 

använder samlingen som en daglig morgonrutin för att samla alla barnen för att starta upp 

dagen. Barnen sitter oftast tillsammans på golvet eller på en matta, alla barnen förväntas delta 

och koncentrera sig på pedagogen som leder samlingen. Simpson och Ohs (2013) forskning 

visar att många pedagoger brukar använda samlingen till att berätta om dagens datum och 
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väder och ofta avslutas samlingen med sång och ramsor. Rubinstein Reich (1993) samt 

Olofsson (2010) beskriver att samlingarna oftast såg ut på samma sätt redan på 1930-talet då 

almanackan och vädret var viktiga delar samt att sång och berättelser tog stor plats i 

samlingarna. Rubinstein Reich (1993) skriver att samlingen ger barnen en känsla av identitet 

och gemenskap eftersom den upprepas dagligen och barnen känner igen rutinen. Barnen får 

även träna på de sociala reglerna som en samling kan erbjuda och det skapar ordning och 

barnen socialiserar sig både med vuxna och de andra barnen. Däremot menar Simeonsdotter 

Svensson (2009) att vissa rutiner som finns med i samlingarna till exempel almanackan inte 

bidrar till det lärande som det kanske förväntas. Hon menar att enligt en studie har barn i 

förskoleklass visat att de har svårigheter med sin uppfattning av datum. Barnen i studien 

kände igen siffran men hade problem med att uttrycka vilket datum det var. Författaren 

ifrågasätter om almanackan är en rutin som behöver finnas med i samlingssituationerna. 

 

Olofsson (2010) skriver att förskolans läroplan blev mycket uppskattad av både chefer och 

pedagoger när den infördes. Trots detta ser samlingarna på många förskolor lika ut som innan 

förskolorna började arbeta med läroplanen. Hon menar att förskolans verksamhet har 

utvecklats till att barnen fått större möjlighet till inflytande i sin egen vardag på förskolan men 

att samlingarna inte har utvecklats med den övriga verksamheten. Samlingarna styrs av regler 

och dess huvudsakliga uppgift har för vissa blivit att förmedla färdigheter till barnen som ska 

förbereda dem för skolan och vuxenlivet. Simeonsdotter Svensson (2009) skriver om en 

studie som visar att samlingarna för de äldre barnen i förskolan är av skolförberedande 

karaktär. Barnen förväntas sitta tysta i en ring, lära sig att lyssna och räcka upp handen för att 

få tala men författaren menar att det inte är innehållet i de skolförberedande aktiviteterna som 

är det viktiga utan att barnen får en känsla för hur vardagen i skolan kommer att vara. Hon 

menar att barnen i förskolan inte behöver träna på att sitta stilla och vara tysta varje samling i 

förskolan.     

  

Olofsson (2010) menar att pedagogerna använder läroplanen som grund när de planerar 

samlingar men att i själva processen är det lätt att glömma bort grunden och lättare att sikta 

mot att nå målet med samlingen. I förskolans läroplan står det att förskolorna ska utgå från 

barnens intressen, motivation och drivkraft för att utveckla nya insikter och kunskaper. 

Olofsson (2010) samt Simeonsdotter Svensson (2009) konstaterar att forskningsrapporter 

visar att barnen är passiva eller inaktiva deltagare i samlingarna, detta trots att läroplanen 

uttrycker att barnen måste få vara aktiva i sitt eget kunskapssökande. Olofsson (2010) frågar 

sig därför om samlingarna kan leva upp till de fina tankarna om barnens lärprocesser som 

läroplanen har och menar att detta kan vara varierande mellan olika förskolor och i olika 

kommuner beroende på mål, riktlinjer, personaltäthet och ekonomi.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om egna erfarenheter av att arbeta som pedagog i 

förskolan, hur de arbetade med samlingar för några år sedan och hur deras arbete har 

förändrats. Författarna skriver att pedagogens syn på barnens sätt att inhämta kunskap är 

avgörande för samlingen. De menar att det var när de började reflektera i arbetslaget som de 

uppmärksammade att deras samlingar utgick från vad de vuxna tänkt och planerat och inte 

från vad barnen intresserade sig för. De märkte att samlingarna var för pedagogernas skull och 
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för att de skulle få ett tillfälle att förmedla kunskap till barnen. Pedagogerna planerade alltid 

framåt utan att reflektera över samlingarna, när de sedan började reflektera i arbetslaget 

upptäckte de att de inte hade tagit tillvara på barnens intresse och synpunkter. Författarna 

skriver vidare att de samtalade om samlingar i arbetslaget och ställde sig frågorna varför och 

för vem de hade samlingar. De kom fram till att de haft samlingarna på ren rutin och för att 

det är en tradition. Pedagogerna beskriver att de alltid hade samma samlingar med samma 

innehåll utan att anpassa samlingarna efter barngruppen och de hade färdiga planeringar för 

vad samlingarna kunde innehålla till exempel efter årstiderna. Barnen hade ingen möjlighet att 

påverka innehållet och uttryckte även att samlingarna var tråkiga och att de inte ville vara 

med. Efter dessa reflektioner började pedagogerna arbeta utifrån de didaktiska frågorna och 

bestämde att en förändring behövdes. Arbetet med förändringarna inleddes genom att samtala 

med barnen och barnen fick möjlighet att vara delaktig i valet av innehållet i samlingarna, 

vilket gjorde att samlingarna blev roligare och meningsfulla både för vuxna och barn. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) menar att för att samlingarna ska vara meningsfulla ska de formas 

på olika sätt, innehållet ska variera och alla barn måste inte vara med på alla samlingar. 

Simpson och Oh (2013) samt Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att en viktig del för att 

få barnen att vara delaktiga i samlingarna kan vara att pedagogen bjuder in ett eller två barn 

som får vara med och både planera och leda samlingen. Även Olofsson (2010) samt 

Simeonsdotter Svensson (2009) skriver att samlingen måste vara mer än bara de inövade 

rutinerna. För att samlingarna ska vara meningsfulla måste barnen få vara aktiva deltagare och 

det är barnens utveckling som ska stå i fokus, inte att pedagogerna når sina mål med den 

planerade samlingen. Simeonsdotter Svensson (2009) menar att samlingarna ofta utgår från 

pedagogernas perspektiv och detta gör barnen till passiva deltagare. Det är därför viktigt att 

reflektera över samlingarna för att få kunskaper om hur pedagogerna kan göra samlingarna 

meningsfulla för barnen.  

 

2.4 Planeringens innehåll 

Rosenqvist (1993) skriver att planeringen i förskolan ska ses som en beredskap eftersom det 

handlar om mer än att bara planera aktiviteter. Ett av planeringsarbetets syften är att 

pedagogen ska utveckla sig själv och få nya kunskaper efter hur samhället utvecklas och ny 

forskning träder fram. Pedagogen måste alltså inte planera för att sedan genomföra aktiviteten 

eller samlingen direkt utan kan använda planeringen som en beredskap och använda det när 

det passar. Författaren förklarar att barnen i första hand väljer aktiviteter genom att de visar 

vad de intresserar sig för men att verksamheten ska planeras utifrån barnens behov. 

Aktiviteterna som ska genomföras med barnen planeras i sin helhet för gruppen och den som 

planerar bör ha barnens generella behov och intresse i åtanke.  

 

Rosenqvist (1993; 1995) skriver att planering, dokumentation och utvärdering hör samman 

och att det inte går att rättvist utvärdera till exempel en samling som inte är planerad och 

dokumenterad. Något som är viktigt att tänka på är att det är skillnad på vad som ska planeras, 

varför det ska planeras och hur det planerade ska genomföras. Rosenqvist (1993) menar också 

att dessa punkter inte bara bör skiljas på, de är också de viktigaste punkterna att tänka på i en 

planering. Även Rubinstein Reich, Tallberg Broman och Vallberg Roth (2017) samt Alvestad 

och Sheridan (2015) skriver om vikten av att pedagogerna använder sig av de didaktiska 
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frågorna, vad, hur och varför, i sin planering av aktiviteter i förskolan. Rosenqvist (1995) 

betonar skillnaderna mellan pedagogisk planering och aktivitetsplanering. Pedagogisk 

planering handlar om att planera verksamheten som helhet, att bygga en stabil grund som är 

övergripande för hela verksamheten under till exempel en termin eller ett år. 

Aktivitetsplanering handlar om att planera enskilda aktiviteter, till exempel en samling, som 

även kan vara inriktad till en viss målgrupp och aktiviteterna planeras oftast för den 

kommande veckan. Alvestad och Sheridan (2015) skriver att planering och dokumentation 

hör ihop och att det ökar pedagogernas förståelse för det pedagogiska arbetet med barnen. 

Författarna menar att tack vare dokumentationen kan pedagogerna se om de har uppnått 

läroplanens mål och även målen de hade med sin planering av aktiviteten. Författarna skriver 

däremot att pedagogerna i deras studie anser att dokumentationen är viktigare än planeringen 

då de vill se vad barnen gör för att lära sig och hur de lär sig. Pedagogerna menar att det är 

viktigare att fokusera på vad och hur barnen gör än att fokusera på pedagogernas planering för 

att få syn på barnens lärprocesser. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att 

pedagogerna i deras studie väljer att fokusera på barnens lärprocesser istället för på den 

kunskap pedagogen vill lära ut. Detta växte fram då pedagogerna började reflektera 

tillsammans över dokumentationen som de gjort av de planerade aktiviteterna. Pedagogerna 

uppmärksammade att både planeringen och dokumentationen fick en helt ny mening och 

dessa tre delar bildar en helhet. Författarna konstaterar att planeringen inte är lika betydande 

om pedagogerna inte kan dokumentera och reflektera. Kombinationen av att planera, 

dokumentera och reflektera är viktigare som helhet än vad de olika delarna är separat. 

 

2.5 Förskollärares professionella utveckling  

Rubinstein Reich et al. (2017) skriver att 2015 hade 42 % av alla som arbetade i förskolan 

förskollärarutbildning samtidigt som 25% inte hade någon utbildning som är inriktat mot 

arbete med barn. Detta är en markant förändring och försämring under de senaste åren. Enligt 

ovan nämnda forskning påverkar andelen förskollärare på en förskola hur förskolläraren 

utövar sin profession. På en arbetsplats med färre förskollärare är förskolläraren tvungen att 

ägna sig allt mer åt administrativa uppgifter, till exempel planering och dokumentation, 

eftersom den har det övergripande ansvaret för verksamheten och förlorar därmed tid i 

barngruppen.   

 

Gustafsson och Mellgren (2008) skriver i sin studie att förskolechefer ser skillnad på 

förskollärares och barnskötares syn på förskolans uppdrag. De menar att förskollärare har en 

förmåga att möta barnen på ett sätt som barnskötaren inte gör. Till exempel vid en planerad 

aktivitet där förskolläraren kan möta barnen och ändra sin planering utifrån vad barnen visar 

intresse för. Förskolecheferna i studien upplevde inte att barnskötarna kunde göra det på 

samma sätt utan att barnskötaren ändå höll sig till planeringen eftersom aktiviteten hade ett 

mål som skulle uppnås. Förskolläraren däremot anpassade sig efter barnens behov och avvek 

från sin planering utan att känna frustration över det. Rosenqvist (1993) skriver att 

pedagogerna behöver erfarenhet för att behärska planeringen i genomförandet eftersom de 

ofta glömmer att koppla planeringen till den specifika aktiviteten. Pedagoger med mindre 

erfarenhet eller som har arbetat i förskolan under en kortare tid har svårare att avgöra när det 

ges utrymme att vara flexibel eller när planeringen bör följas.  



 

10 

 

 

Day (2007) skriver om sin studie som handlar om lärares yrkesfaser (teachers’ professional 

life phases) och om hur lärarnas erfarenheter påverkar deras arbete. Han menar att lärarnas 

yrkesfaser har stor betydelse för deras arbete och han visar skillnader på lärares yrkesutövning 

beroende på hur lång erfarenhet de har. De som har lång arbetserfarenhet inom sitt yrke har 

hjälp av sina erfarenheter medan de som har kortare erfarenhet ofta visar större engagemang. 

 

2.6 Litteratursammanfattning 

Sammanfattningsvis menar Rubinstein Reich (1993) samt Davidsson (2000) att samlingarna 

har en lång tradition och har varit en del av förskolornas verksamhet under en lång tid. 

Rubinstein Reich (1993), Emilson och Johansson (2013), Simpson och Oh (2013) samt 

Olofsson (2010) menar att samlingar är en återkommande daglig aktivitet och en viktig del för 

barnens utveckling och lärande. Författarna skriver att samlingarna är en tradition fylld med 

rutiner och regler. Däremot menar Simeonsdotter Svensson (2009) samt Davidsson (2000) att 

samlingarnas innehåll och form behöver anpassas efter barnen. De menar att samlingarna är 

enformiga och att det kan innebära svårigheter för en del barn. Samlingarnas innehåll och 

form behöver därför varieras för att göra samlingarna meningsfulla för alla barn. 

Simeonsdotter Svensson (2009) ifrågasätter även vissa rutiner och undrar om de lever vidare i 

samlingarna för att de är en tradition eller har pedagogerna ett mål med dessa rutiner. 

Olofsson (2010) menar att barnen har fått mer inflytande i förskolan men hon skriver även att 

samlingarna inte har utvecklats i takt med den övriga verksamheter. Forskningsrapporter som 

Simeonsdotter Svensson (2009) skriver om visar att barnen är passiva deltagare i samlingarna 

trots att läroplanen utrycker att barnen ska vara aktiva deltagare. Även Olofsson (2010) 

ifrågasätter om pedagogerna nyttjar läroplanen i sitt arbete med samlingar.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogernas syn på barnens sätt att inhämta 

kunskap är en avgörande faktor för samlingarna. De beskriver hur annorlunda deras samlingar 

blev när de började reflektera och planera samlingarna med hjälp av de didaktiska frågorna 

som Rubinstein Reich et al. (2017) samt Alvestad och Sheridan (2015) skriver om. Rosenqvist 

(1993; 1995) understryker vikten av att planera, dokumentera och utvärdera för att rättvist 

kunna utvärdera aktiviteten. Författaren menar att det viktigaste att tänka på vid planeringen 

är skillnaden på vad som ska planeras, varför och hur det ska genomföras. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005), Alvestad och Sheridan (2015) samt Rosenqvist (1993; 1995) menar att 

planering, dokumentation och reflektion är mer betydande tillsammans än separat.  

 

Rubinstein Reich et al. (2017) samt Gustafsson och Mellgren (2008) menar att det är de 

utbildade förskollärarna som har det yttersta ansvaret och att antalet förskollärare på en 

förskola påverkar hur de kan utöva sitt arbete. Även förskolechefer kan se skillnader på hur 

pedagogerna hanterar till exempel samlingar beroende på vilken utbildning de har.  

 

Utifrån tidigare forskning anser vi att det finns anledning att ytterligare undersöka pedagogers 

samlingar och planeringen av dessa. Med denna undersökning hoppas vi kunna väcka tankar 

hos pedagoger i förskolans verksamheter gällande samlingar och planeringen av dem.  
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2.7 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse för samlingarnas innehåll och form i 

förskolan. Samt kunskap om hur och när pedagogerna planerar samlingarna och varför de 

planerar vid de valda tillfällena.   

 

Utifrån undersökningens syfte har frågeställningarna utvecklats till: 

  

• Vad innehåller pedagogernas samlingar? 

• Hur utformar pedagogerna sina samlingar? 

• Hur och när planerar pedagogerna samlingarna? 

• Varför planerar pedagogerna samlingarna vid dessa tillfällen? 

 

3. Metod 
I följande avsnitt redovisas det tillvägagångssätt och den datainsamlingsmetod som används 

vid insamlingen av data till examensarbetet. Undersökningen är baserad på en 

webbenkätundersökning där pedagoger som är verksamma inom förskolan deltog. Vi redogör 

även för urval, genomförandet av webbenkäten samt analys och bearbetningen av det 

insamlade materialet.   

 

3.1 Metodval 

Vi övervägde olika metoder och kom fram till att om vi skulle utföra undersökningen med 

hjälp av intervjuer skulle det ta alldeles för lång tid och vi skulle inte ha möjlighet att få så 

många svar på frågorna som vi önskade. För att få svar på hur samlingarnas innehåll och form 

ser ut i förskolornas verksamheter samt hur, när och varför pedagogerna planerar samlingarna 

har vi valt att basera undersökningen på en webbenkät. Vi valde denna metod för att vi ville 

nå ut till så många som möjligt på ett så stort geografiskt område som möjligt. Vi valde att 

göra en webbenkät framför en pappersenkät för att vi anser det lättare för respondenterna 

eftersom de inte behöver skicka tillbaka enkäten. Det underlättar även vårt arbete genom att 

webbenkätverktyget hjälper oss att analysera svaren.   

 

Bryman (2018) skriver att webbenkätundersökningar blir allt vanligare för att det finns många 

bra och lättillgängliga mjukvaruplattformar där det är enkelt att utforma och bygga enkäter. 

Det gör att användarna har stora möjligheter att variera utseende och göra enkäten mer 

förtroendeingivande än pappersenkäter. Det är även ett enkelt sätt för respondenten som kan 

svara på enkäten både via sin dator, mobiltelefon och surfplatta och de behöver inte posta 

tillbaka en pappersenkät.  

 

Webbenkätsundersökningen är skapad i Sunet Survey. Sunet Survey är ett webbenkätverktyg 

som finns tillgängligt för lärare, forskare och studenter via Högskolan i Gävle. Trost och 

Hultåker (2016) skriver att webbenkätundersökningar kan vara ett kostnadseffektivt sätt att 

samla in data på eftersom många har tillgång till ett sådant verktyg via till exempel högskola 

eller större företag. Det var inte bara att välja ett webbenkätsverktyg till denna undersökning 

utan vissa överväganden diskuterades innan. Genom tidigare erfarenheter av ett annat 
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webbenkätverktyg hade undersökning kunnat skapats relativt snabbt. Det negativa är att 

genom det andra webbenkätverktyget får användaren endast ställa 10 frågor i undersökningen 

och 100 svar kan registreras. Därför övervägdes det om det räckte med 10 frågor och om 

undersökningens respondenter verkligen skulle begränsas. Beslutet togs att istället använda 

Sunet Surveys verktyg eftersom tillgång till detta erbjöds från högskolan, fritt antal frågor 

kunde ställas och antalet respondenter behövde inte begränsa undersökningen. Löfdahl (2014) 

skriver att en av fördelarna med att använda sig av en webbenkätundersökning är att det är 

lättare att få svar av större antal individer. 

 

Löfdahl (2014) samt Trost och Hultåker (2016) skriver om vikten av vilken information som 

bör finnas med i följebrevet som skickas ut i samband med webbenkäten (Bilaga 1). 

Webbenkätsundersökningen inleds med följebrevet där respondenterna erbjuds information 

om undersökningens syfte, bakgrunden till undersökningen samt vilka som skapat 

undersökningen och kontaktuppgifter till dessa. 

 

3.2 Urval och genomförande 

Efter att webbenkäten hade skapats valde vi att genomföra en pilotundersökning som 

skickades ut till två förskolor där 23 pedagoger valde att delta. Syftet med att göra en 

pilotundersökning var att se hur pedagogerna uppfattade frågorna och om de uppfattade 

frågorna lika. Pilotundersökningen lämnades ut i pappersform och pedagogerna ombads 

lämna kommentarer om hur de uppfattade undersökningen och frågorna. I 

pilotundersökningen fick vi kommentarer som visade att frågorna var väl utformade och lätta 

för respondenterna att förstå. Bryman (2018) skriver att den som utformar en enkät har fördel 

av att själv tänka hur den hade svarat på frågan för att se om innehållet överensstämmer med 

syftet och frågeställningarna i studien. 

 

Webbenkäten skickades ut i en Facebookgrupp som har över 36 000 medlemmar från hela 

Sverige. Bryman (2011) skriver att en fördel med att göra en webbenkätundersökning är den 

geografiska spridningen. Gruppen nämns inte vid namn av etiska skäl eftersom vem som helst 

kan gå in i gruppen och se vilka som är medlemmar i den. Vetenskapsrådet (2017) skriver om 

god forskningssed och alla som deltar i denna undersökning är anonyma. Inga frågor i 

webbenkäten ställs eller är utformade för att få information om den enskilda individen. I slutet 

av webbenkätundersökningen kan respondenterna däremot välja att skriva sin e-postadress för 

att få ta del av undersökningens resultat.  

 

Webbenkäten publicerades i Facebookgruppen onsdagen den 26 september 2018 och 

slutdatumet som sattes var tisdagen den 9 oktober 2018. Svaren på enkätundersökningen 

avtog efter tre dagar och därför skickades en påminnelse ut den 29 september 2018. 

Påminnelser skickades även ut den 1 och 3 oktober 2018, det gav dock ingen effekt. 

Webbenkäten publicerades därefter på nytt lördagen den 6 oktober 2018. Det gjordes 

medvetet på en helgdag då många som arbetar inom förskolan är lediga och möjligtvis har 

mer tid att svara på en undersökning. Det gav väldigt gott resultat och över 90 personer 

svarade på enkäten samma dag och över 40 svar kom in dagen efter. Totalt kom det in 204 

svar på enkäten. 
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Enkäten var först tänkt att skickas ut i en specifik kommun. Anledningen till att beslutet 

ändrades var bland annat för att nå ut till fler respondenter och få en större spridning på de 

som deltar i undersökningen. Risken med att skicka ut webbenkäten i en kommun är att 

förskolorna i kommunen kan ha liknande arbetssätt genom mål och riktlinjer från kommunen. 

Trost och Hultåker (2016) samt Löfdahl (2014) skriver båda att urvalsfrågan är viktig vid 

användning av webbenkäter då de menar att den som skickar ut enkäten måste tänka både på 

vilka de vill ska svara på den samt på vilka som kan svara på enkäten. 

Webbenkätsundersökningen har därför genomförts i en Facebookgrupp för personer som 

arbetar inom förskolan. 

 

I början av arbetet med undersökningen låg stort fokus på att utforma frågorna i webbenkäten 

för att undersökningen skulle få så stor reliabilitet och validitet som möjligt. Undersökningen 

innehåller 11 frågor varav 10 av dem är slutna frågor. Löfdahl (2014) beskriver slutna frågor 

som frågor med svarsalternativ där respondenten med lätthet kan kryssa för de alternativ som 

bäst stämmer överens med den uppfattning pedagogen har gällande den specifika frågan. 

Undersökningen utformades till största delen med slutna frågor med vetskapen om att det ökar 

jämförbarheten i undersökningen och att det är svårare för respondenten att missuppfatta 

frågorna då de kan se olika svarsalternativ. Under några av frågorna kan respondenten även 

välja att förtydliga och förklara sitt svar genom att lämna en kommentar. Stukát (2011) menar 

att genom att ställa öppna frågor eller be respondenterna lämna kommentarer till frågorna får 

undersökningen även kvalitativa data som i detta fallet kan stärka kvantitativa data som 

insamlas genom enkätundersökningen. Författaren skriver att i en enkätundersökning är det 

vanligt att inleda med bakgrundsfrågor om respondenterna. Denna undersökning inleds med 

två bakgrundsfrågor, en om vilken utbildning respondenterna har och även hur länge de har 

arbetat inom förskolan. Detta för att sedan kunna jämföra och eventuellt se skillnader på 

respondenternas svar beroende på vilken utbildning de har eller genom hur lång erfarenhet de 

har av att arbeta i förskola.  

 

Löfdahl (2014) skriver att det kan vara en fördel att ta del av någon annans tidigare forskning 

för att kunna jämföra resultaten. I webbenkäten finns en fråga om hur länge respondenterna 

har arbetat inom förskolan. Svarsalternativen är anpassade efter lärares yrkesfaser som Day 

(2007) har tagit fram genom sin forskning. Forskningen genomfördes med lärare i skolan men 

är med i denna undersökning för att kunna se om det finns liknande faser i förskolan samt för 

att se om förskollärarnas erfarenheter påverkar deras samlingar och planeringen av 

aktiviteten. Day (2007) skriver att lärares förhållningssätt kan förstås genom olika faser av 

deras yrkesliv. Han menar att i en lärares arbete finns det 6 yrkesfaser som är uppdelade efter 

hur många års erfarenhet lärarna har; 0–3, 4–7, 8–15, 16–23, 25–30 och 31+. Faserna är 

indelade utifrån lärarnas erfarenheter och hur deras erfarenheter påverkar deras arbete.  

 

Både Bryman (2018) samt Trost och Hultåker (2016) skriver om vikten av reliabilitet och 

validitet i kvantitativa undersökningar. Reliabilitet är mätningens tillförlitlighet och är 

beroende av att respondenterna uppfattar frågorna i enkäten lika. Enkäten i undersökningen är 

utformad med frågor som är lättförståeliga för att olika respondenter inte ska missuppfatta och 
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tolka frågorna på olika sätt. Trots detta kan reliabiliteten diskuteras eftersom det endast var 

204 svarande på enkäten av ca 36 000 personer som är medlemmar i gruppen där enkäten 

skickades ut. 

 

Både Bryman (2018) samt Trost och Hultåker (2016) förklarar validitet med att 

undersökningen eller mätningen mäter det som undersökningen är menad att mäta. För att få 

hög validitet är det viktigt att frågorna är relevanta för undersökningen. Bryman (2018) 

förklarar vikten av hur frågorna ställs och hur de tolkas av respondenten i en webbenkät 

eftersom det inte finns någon möjlighet till följdfrågor eller någon som kan förklara frågan 

närmare.  

 

3.3 Bearbetning av materialet 

När webbenkätundersökningen avslutades sammanställdes resultatet i Sunet Survey och 

sparades i ett Word dokument. Bryman (2018) samt Trost och Hultåker (2016) skriver om 

fördelen med att använda ett webbenkätverktyg eftersom verktyget sammanställer resultatet åt 

användaren och det enda som måste sammanställas är de frågor som har öppna svarsalternativ 

eller ett kommentarsfält. Detta är en stor fördel eftersom det minskar risken för att fel begås 

under bearbetningen och det sparar även mycket tid för användaren.  

 

När undersökningen var avslutad hade 204 svar registrerats varav alla svar var kompletta och 

respondenterna hade svarat på alla frågor i enkäten. När enkäten skapades valdes inställningar 

som gjorde att endast kompletta svar registrerades och respondenter som inte svarat på alla 

frågor registrerades därför inte. Bryman (2018) samt Trost och Hultåker (2016) skriver att 

bortfallsanalysen annars är det första steget i analysarbetet men tack vare dessa inställningar 

behövdes detta inte göras.  

 

Vi har valt att utgå från ett didaktiskt perspektiv och använda oss av de didaktiska frågorna, 

vad, varför, hur, när, var och vem som Kansanen och Hansén (2017) skriver om. Det har vi 

gjort för att analysera och förstå den data vi samlat in i undersökningen samt för att tydliggöra 

resultatet. Första steget i analysen var att se de resultat som presenterades i tabeller i Sunet 

Surveys analysverktyg. Tabellerna som visar undersökningens resultat användes som de var 

men kommentarerna sorterades på olika sätt för att tydliggöra kommentarerna till en del av 

tabellerna. På några av frågorna togs beslutet att sortera kommentarerna efter 

svarsalternativen på frågan för att stärka resultatet och få en tydligare bild av varför 

pedagogerna valde sitt svarsalternativ. Kategorier skapades för att synliggöra vilket innehåll 

som är vanligast förekommande i samlingarna. Kommentarerna har även sorterats utifrån 

vilken utbildning respondenterna har samt efter hur lång erfarenhet det har av att arbeta i 

förskola.  

 

Resultatet på frågan om hur pedagogernas samlingar kan se ut analyserades genom att sortera 

svaren för att få förståelse för vilket typ av innehåll som är vanligast i samlingssituationerna. 

Kategorier skapades för att dela in samlingarnas innehåll efter hur vanligt förkommande 

innehållet är. Det skapades 4 kategorier, den första är aktiviteter med innehåll som sång, 

sagor, böcker, lekar, frukt, rim, ramsor och bildstödschema. Den andra kategorin är 
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ämnesinriktade samlingar som är utformade från målen ur läroplanen och förskolornas egna 

arbetsplaner. I innehållet i den tredje kategorin är dagliga rutiner i samlingarna i fokus. 

Samlingar där barnens behov, initiativ och idéer stod i fokus utgick den fjärde kategorin från.    

 

4. Resultat 
Resultatet redovisas med hjälp av både kvantitativ och kvalitativa data samt att det har 

analyserats med hjälp av didaktiska begrepp. Avsnittet består av löpande text samt tabeller för 

att tydliggöra resultatet. Vi har även delat upp resultatet i rubriker för att förtydliga resultatets 

olika områden; samlingar, planering av samlingar, planeringstid samt pedagogernas 

utbildning och erfarenhet.  

 

4.1 Samlingar 

Resultatet visar att alla som deltagit i undersökningen har samlingar som en del av de dagliga 

rutinerna i förskolan (tabell 1). Det visade sig att de allra flesta respondenterna hade en 

blandning av planerade och spontana samlingar. Av samtliga svarande hade endast 13 enbart 

planerade och 9 enbart spontana samlingar (tabell 2). 

 
Tabell 1: Respondenternas svar om de har samling eller ej.         Tabell 2: Vilken typ av samlingar respondenterna har. 

 

 

I enkäten ställdes en öppen fråga om innehållet i respondenternas samlingar. Det innehåll som 

är vanligast förekommande i samlingarna är sång, sagor, böcker, lekar, frukt, rim, ramsor och 

bildstödschema. Nästan alla respondenterna har skrivit att de har sång som ett återkommande 

inslag i deras samlingar. Däremot har sången olika stor betydelse för samlingen. Av resultatet 

kan tydas att för en del är sången samlingens huvudinnehåll medan andra lägger större vikt på 

annat innehåll och avslutar med en sång om det finns tid. Många betonar att de arbetar med 

målen från läroplanen och förskolornas egen arbetsplan i samlingarna. Det kan ske genom 

tema och projektarbeten, årstidsinriktat, värdegrundsfrågor och ämnesinriktat till exempel 

matematik, språk och experiment. Ungefär en tredjedel av respondenterna har skrivit att en av 

de dagliga rutinerna i samlingarna är att gå igenom vilka som är närvarande, kalendern och 

vädret. Bland kommentarerna skriver en del att de genomför samlingarna utifrån barnens 

behov, initiativ och idéer. De flesta skriver att de har en samling på morgonen och en del har 

samling innan lunch men det förekommer även de som har samlingar flera gånger per dag. 

Vanligast är att samlingarna pågår mellan 15–20 minuter men det finns de som har både 

kortare och längre samlingar. Utifrån respondenternas kommentarer kan samlingarnas form se 

Har du samlingar? 

 

Med samlingar menar vi att en vuxen samlar 

barnen i grupp för att genomföra en aktivitet. Det 

kan vara exempelvis fruktstund, sjunga/läsa, 

samtala/aktivitet. 

Antal 

svar 

Ja 204 

Nej 0 

Summa 204 

Vilken typ av samlingar har du? Antal svar 

Planerade 13 

Spontana 9 

Både och 182 

Summa 204 
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olika ut. De kan sitta tillsammans vid ett bord, på bestämda platser på golvet, i en halvcirkel 

mittemot pedagogen men vanligast är att alla deltagarna sitter i en cirkel på golvet där 

pedagogerna sitter med i cirkeln.  

 

4.2 Planering av samlingar 

Den större delen av respondenterna har svarat att de planerar samlingarna både enskilt och i 

arbetslaget. Det finns dock de som har svarat att de enbart planerar i arbetslaget eller enskilt 

(tabell 3). Resultatet visar att mer än hälften av pedagogerna planerar samlingarna på fast 

planeringstid, dock har många svarat att de planerar samlingar medan de gör annat, utanför 

arbetstid och att det går undan när det passar för att planera samlingar (tabell 4). 

 
Tabell 3: Hur respondenterna planerar samlingar.                    Tabell 4: När respondenterna planerar samlingar. 

 

Planerar du samlingen enskilt eller i 

arbetslaget? 

Antal 

svar 

 Enskilt 50 

Både och 142 

Arbetslaget 12 

Summa 204 

 

På frågan om hur pedagogerna planerar samlingar kunde respondenterna lämna en 

kommentar. Kommentarerna sorterades efter vilket svarsalternativ som respondenterna valt. 

Det bidrog till en djupare förståelse för varför pedagogerna planerar när de till exempel gör 

annat eller utanför arbetstid. Med hjälp av kommentarerna synliggörs det att hur pedagogerna 

planerar samlingarna ser väldigt olika ut. Lika tydligt är det hur olika samlingars form och 

innehåll är. Flera respondenter har förklarat att de har fast planeringstid både enskilt och i 

arbetslaget där det är tänkt att de ska få tid att planera samlingar men att tiden inte alltid 

räcker till. Detta gör att pedagogerna måste planera även utanför arbetstid, när det passar i 

verksamheten eller medan de gör annat.  

 

Kommentarerna visar även att många av pedagogerna först planerar i arbetslaget och bygger 

upp en grund gemensamt som alla kan stå på till exempel genom att bestämma ett temaarbete. 

Sedan är det upp till var och en om och hur de själva vill planera mer detaljerat för de 

samlingar och aktiviteter den pedagogen ska ansvara för. Av pedagogerna som planerar på 

fast planeringstid är det återkommande i kommentarerna att de har redan färdigt material som 

de använder flitigt och därför behövs inte någon ingående planering. I resultatet har det 

framkommit att respondenterna som har svarat att de planerar utanför arbetstid gör det 

eftersom de behöver lugn och ro när de planerar. Kommentarerna visar även att många får 

idéer på aktiviteter utanför arbetstid som de vill använda i förskolan. Pedagogerna som går 

undan när det passar för att planera får ofta inspiration från barnens lek och för att ta vara på 

inspirationen och för att inte glömma bort sin idé går de undan och skriver ner detta. De 

skriver även att de hjälps åt i arbetslaget för att alla ska få möjlighet att gå ifrån barngruppen 

när det passar verksamheten för att anteckna eller planera en kortare samling. En del 

Hur planerar du oftast samlingar? Antal svar 

Fast planeringstid 118 

Går undan när det passar  38 

Utanför arbetstid 45 

Medan jag gör annat 77 

Annat alternativ 31 

Summa 309 
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pedagoger i undersökningen skriver att de planerar och förbereder samlingar medan de gör 

annat som till exempel när pedagogen sitter med barn som pysslar, planerar samlingen i 

huvudet medan de gungar på barnen på gungorna, när barnen sover eller när de sitter med 

barnen vid måltider.  

 

Det fanns även ett val att välja annat alternativ om respondenterna inte tyckte att de 

ovanstående alternativen passade in på hur de planerar samlingar. Respondenterna ombads då 

att beskriva hur de planerar. Några svarar att de inte planerar samlingarna i förväg, en del 

beskriver att de plockar ur sin erfarenhetsryggsäck och vissa har färdigt material som de 

använder regelbundet och inte planerar för. Flera skriver att det tar tillvara på barnens 

intressen och initiativ genom till exempel morgonmöten med barnen där de får komma med 

förslag och idéer.    

 

4.3 Planeringstid 

Resultatet visar att mer än hälften av pedagogerna som deltog i undersökningen har 2–3 

timmar planeringstid i veckan i sin tjänst (tabell 5).  

 
Tabell 5: Respondenternas planeringstid per vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fråga ställdes även om hur mycket av pedagogernas planeringstid som går till att planera 

samlingar. Resultatet på den frågan visar att samlingarna inte prioriteras i planeringstiden. 

Den större delen av pedagogerna har svarat att samlingarna endast får en mindre del av 

planeringstiden och 37 har svarat att planeringen av samlingarna inte alls görs på 

planeringstiden (tabell 6). 

 
Tabell 6: Del av planeringstid som går till att planera samlingar.  

 

Hur mycket av planeringstiden går åt att 

planera samlingar? 

Antal 

svar 

Alltid 0 

Den mesta tiden 3 

Ungefär halva 21 

En mindre del 143 

Ingen  37 

Summa 204 

 

Hur mycket tid har du till planering i din 

tjänst? 

Antal 

svar 

0–1 timmar/vecka 57 

2–3 timmar/vecka 117 

4+ timmar/vecka 30 

Summa 204 
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Följdfrågan på denna fråga är då om pedagogerna anser att planeringstiden räcker och 

resultatet visar att 68% inte anser att tiden räcker till (tabell 7). För att få en större förståelse 

för pedagogernas svar ombads de att lämna en kommentar till sitt svar. Bland kommentarerna 

från de pedagoger som har svarat att planeringstiden räcker, har flera svarat att de har den tid 

de har till planering och får anpassa sig och prioritera sin tid. Ett annat exempel är att de som 

arbetar på småbarnsavdelningar utnyttjar tiden då barnen sover efter lunch till att planera 

samlingar. Många av pedagogerna som svarade att planeringstiden inte räcker har lämnat 

kommentarer. Pedagogerna skriver om att det är många olika uppgifter som ska ingå i 

planeringstiden till exempel att planera verksamheten, dokumentera, reflektera, läsa på om ny 

forskning, kartläggningar och kvalitetsarbete. Pedagogerna skriver att det oftast är för mycket 

som ska hinnas med på för lite tid och ofta förvinner planeringstiden om det till exempel 

saknas personal på grund av sjukdom.    

 
Tabell 7: Respondenternas svar på om planeringstiden räcker. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Det är inte stor skillnad på hur många pedagoger som anser att samlingarna skulle bli 

annorlunda om de fick mer tid till planering mot de som anser att det inte skulle bli skillnad, 

dock skiljer det sig lite. Även på denna fråga har respondenterna lämnat kommentarer. Bland 

pedagogerna som har svarat att det skulle bli skillnad har många påpekat att kvalitén både på 

samlingarna och den övriga varsamheten skulle bli bättre genom mer planeringstid. De menar 

även att pedagogerna skulle få större möjlighet att planera samlingar med hjälp av läroplanens 

mål och menar att i dagsläget sker samlingarna ofta på rutin och utgår från tidigare 

erfarenheter och material. Vissa skriver att om de fick planera mer hade de haft större 

möjlighet att utgå från ett syfte och mål kopplat till barnens intresse och behov. Pedagogerna 

skriver även att med mer planeringstid skulle de få tillfälle att leta mer inspiration och 

material som skulle kunna utveckla samlingarna och göra det roligare för barnen. Det är några 

som har svarat att samlingarna inte skulle bli annorlunda med mer planeringstid. Dock har de 

kommenterat att de ibland lagt mycket tid på planeringen men att dagsformen på barnen gjort 

att samlingen inte blivit som planerat. Några skriver att de planerar samlingarna baserat på 

sina erfarenheter och att pedagogen kan planera samlingen här och nu. Någon skriver att 

samlingen inte skulle bli annorlunda men detta är på grund av att pedagogen gör planeringen 

hemma på icke betald tid.  

 

 

 

 

Anser du att planeringstiden räcker? Antal svar 

Ja 57 

Nej 138 

Vet ej 9 

Summa 204 
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Tabell 8: Respondenternas svar om planeringstiden kan göra 

skillnad på samlingarna. 

 

Tror du att samlingarna skulle vara annorlunda 

om du fick mer tid till planering? 

Antal 

svar 

Ja 99 

Nej 71 

Vet ej 34 

Summa 204 

 

4.4 Pedagogernas utbildning och erfarenhet 

Frågan om vilken utbildning pedagogerna har är med i undersökningen för att se om det finns 

några skillnader på hur förskollärare, barnskötare eller pedagoger med annan utbildning utför 

och planerar sina samlingar. På grund av att de flesta som har svarat på undersökningen är 

utbildade förskollärare och endast en liten del är barnskötare eller har annan utbildning 

synliggörs inga skillnader i den här undersökningen.  

 
Tabell 9: Respondenternas utbildning. 

 

Vad har du för utbildning? Antal svar 

Förskollärare 176 

Barnskötare 22 

Annan utbildning. Vilken utbildning har du? 6 

Summa 204 

 

Svaren och kommentarerna på de övriga frågorna i enkäten har sorterats efter hur många år 

pedagogerna har arbetat i förskolan och med hjälp av det synliggörs skillnader i pedagogernas 

arbete med samlingar och planering. Resultatet visar att pedagogerna som har arbetat mellan 

0–15 år ofta planerar samlingarna och tar hjälp av läroplanens mål i sin planering. Det är till 

största delen de här pedagogerna som anser att planeringstiden inte räcker och att samlingarna 

skulle bli annorlunda om de fick mer tid till planering. Pedagogerna som har 16 års 

arbetserfarenhet eller mer från förskolan beskriver hur de använder tidigare erfarenheter och 

plockar idéer från ryggsäcken. De menar att det är därför de inte behöver planera sina 

samlingar eller att de inte behöver mer tid till det.    
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Tabell 10: Respondenternas arbetslivserfarenhet inom förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Diskussion  
Avsnittet nedan inleds med en metoddiskussion där vi diskuterar den valda metodens för och 

nackdelar samt de svårigheter vi stött på. Sedan följer resultatdiskussionen som är indelad i tre 

rubriker; samlingarnas vad och varför, traditioner och pedagogers val samt planering eller 

inte. Avsnittet avslutas med undersökningens slutsats och förslag på vidare forskning.   

 

5.1 Metoddiskussion 

Valet att använda en webbenkätundersökning visade sig vara lyckat eftersom resultatet på den 

insamlade datan besvarade undersökningens syfte och frågeställningar. Löfdahl (2014) samt 

Bryman (2018) skriver att en fördel med att använda en webbenkätundersökning är att det är 

lättare och mindre tidskrävande att samla in data än via intervjuer eller pappersenkäter samt 

att användaren kan variera undersökningens utseende och göra enkäten mer 

förtroendeingivande. De svårigheter vi stötte på i utformningen av webbenkäten var bland 

annat hur frågorna skulle ställas för att vara så lättförståeliga som möjligt och därför 

bearbetades frågorna väl. Designen på enkäten gjordes så enkel och tydlig som möjligt och vi 

valde att inte använda krångliga ord som kan missuppfattas. Till varje fråga lades det till ett 

fält där respondenterna kunde lämna en kommentar och tack vare detta fick undersökningen 

inte bara kvantitativa data genom svar på frågorna utan även kvalitativa data som kunde 

styrka resultatet. Valet av metod gjorde att bearbetningen och analysen av resultatet var 

smidigt och kategorier kunde enkelt skapas med hjälp av webbenkätsverktyget.   

 

Anledningen till val av undersökningsmetod och val av plattform där undersökningen delades 

var bland annat möjligheten till att öka den geografiska spridningen för att få så stort antal 

respondenter som möjligt samt att respondenterna ska vara verksamma inom förskola. Det 

kan antas att det finns en geografisk spridning bland respondenterna eftersom undersökningen 

delades i en Facebookgrupp för medlemmar från hela Sverige. Undersökningen delades i en 

grupp som är till för verksamma inom förskolans verksamhet, dock kan det inte garanteras att 

alla respondenterna är verksamma inom förskolan. Förhoppningen är att de flesta är 

verksamma eftersom det är en sluten grupp där den som önskar bli medlem i gruppen måste 

svara på frågor om vilken relation de har till förskolan. I gruppen finns det ca 36 000 

medlemmar, av dessa svarade 204 personer på undersökningen, vilket är en väldigt liten del. 

Det är svårt att uttala sig om undersökningens tillförlitlighet med tanke på hur få 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? Antal svar 

0-3år 27 

4-7år 35 

8-15år 50 

16-23år 47 

24-30år 27 

31+år 18 

Summa 204 
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respondenterna är mot antalet medlemmar. Undersökningen publicerades i en grupp med 

många medlemmar med förhoppningen om att få så många svar som möjligt. Det visade sig 

på ett sätt vara en nackdel eftersom många av medlemmarna i gruppen är aktiva och de 

skriver många inlägg på sidan varje dag. Det gjorde att undersökningen och inlägget där den 

delades hamnade långt ner på sidan. På grund av det försvann inlägget i mängden och det kan 

antas att många missade att se undersökningen. Därför valde vi lägga upp inlägget på nytt vid 

ett flertal tillfällen och utfallet blev bäst då undersökningen lades upp på en helg.  

 

5.2 Samlingarnas vad och varför  

Rubinstein Reich (1993), Emilson och Johansson (2013) samt Davidsson (2000) menar att 

samlingarna har varit en återkommande aktivitet i förskolans historia och enligt 

undersökningens resultat är samlingen fortfarande en daglig aktivitet i förskolan. Alla som har 

svarat på undersökningen har samlingar som en daglig aktivitet, både planerade och spontana. 

Enligt Rubinstein Reich (1993), Simpson och Oh (2013) samt Olofssons (2010) beskrivningar 

av samlingarnas innehåll kan vi se att innehållet inte har förändrats nämnvärt genom historien. 

Många av de inslag som författarna skriver om kan vi även se i dagens samlingar enligt 

undersökningens resultat. Sång, sagor, böcker, lekar, rim, ramsor och scheman för att planera 

dagen tar upp mycket av samlingarnas tid både då och nu. Rubinstein Reich (1993) nämner ett 

dagsprogram som följdes för att barnen skulle känna till rutiner och få en regelbundenhet i sin 

vardag, detta ser vi även idag genom bland annat bildstödscheman. Resultatet av 

undersökningen visar att många av pedagogerna anser att en viktig del av samlingarna är att 

barnen får ta del av rutiner, social träning och regler som kan finnas, detta belyser även 

Olofsson (2010), Simeonsdotter Svensson (2009) samt Davidsson (2000). För en del barn kan 

detta vara ett problem eftersom barnen förväntas sitta stilla och vara tysta i längre perioder 

menar Simeonsdotter Svensson (2009) samt Davidsson (2000). Det kan vara en viktig del av 

samlingarna att barnen får träna på rutiner och regler men till en viss del. Det är därför viktigt 

med att variera samlingarna för att de ska passa alla barnen och för att samlingarna inte ska bli 

enformiga. Davidsson (2000) menar att det kan hämma barnens talutveckling att de förväntas 

sitta tysta stora delar av samlingarna och även Simeonsdotter Svensson (2009) menar att 

samlingarna bör vara ett tillfälle för barnen att tänka, reflektera och samtala. Rubinstein Reich 

(1993) skriver att redan på 1930-talet användes almanackan som ett innehåll i samlingarna. 

Simpson och Oh (2013) menar att enligt deras studie använder fortfarande pedagogerna 

kalendern som ett inslag i samlingen för att visa datum, månader, år och veckodagar. Även i 

vår undersökning visar resultatet att det är ett återkommande inslag i dagens samlingar. 

Pedagogernas syfte med att barnen ska träna på månader, år och veckodagar är förståeligt men 

Simeonsdotter Svensson (2009) beskriver att barn i förskoleåldern har svårt att ta till sig 

innebörden av vad datum är och undrar därför om det är en rutin som behöver finnas med i en 

samling.     

 

Målen från läroplanen och förskolornas egna arbetsplaner är något som pedagogerna i 

undersökningen arbetar utifrån i sina samlingar i form av ämnesinriktade tema och 

projektarbeten för barnens utveckling och lärande. Rubinstein Reich (1993) menar att även 

innan förskolans läroplan infördes arbetade pedagogerna med barnens utveckling i 

samlingarna. Samtalen i samlingarna ansågs extra viktiga och att barnen samtalade i grupp 
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ansågs vara viktigt för barnens utveckling. I undersökningen kunde vi se att en del pedagoger 

använder barnens idéer och initiativ i samlingarna. Enligt Rubinstein Reich (1993) började 

pedagogerna göra detta på 1980-talet då socialstyrelsen gav ut ett pedagogiskt program för 

förskolan. Förskolans läroplan blev mycket uppskattad när den infördes skriver Olofsson 

(2010) och menar att verksamheterna har utvecklats med läroplanen men att samlingarna 

fortfarande ser liknande ut som innan. Barnen har fått mer inflytande i verksamheten men hon 

upplever att så inte är fallet i samlingarna eftersom många ser samlingarna som ett 

skolförberedande tillfälle. Vi anser att samlingarna är ett bra tillfälle för de äldre barnen i 

förskolan att få en inblick i hur skolans verksamhet ser ut men vi tror att det tappar effekt om 

det blir ett dagligt inslag i samlingen. Det menar även Simeonsdotter Svensson (2009) när hon 

skriver om att det inte är innehållet i de skolförberedande aktiviteterna som är betydande, utan 

att barnen får en inblick i skolans karaktär och att det inte behöver vara ett dagligt inslag i 

samlingarna. 

 

Undersökningens resultat visar att en av skillnaderna på samlingarnas innehåll nu och förr, är 

att ingen av respondenterna i vår undersökning har religiösa inslag i sina samlingar, vilket 

Rubinstein Reich (1993) samt Vallberg Roth (2013) menar var en stor del av Fröbels 

pedagogik. Skolverket (2016) skriver att alla förskolor ska arbeta för att barnen ska få 

förståelse för att alla människor är lika mycket värda, oavsett vilken bakgrund, religion eller 

annan trosuppfattning. I förskolornas verksamhet idag kan pedagogerna samtala med barnen 

om människors olikheter och till exempel att det finns olika religioner och att vi kan ha olika 

trosuppfattningar. Detta visar att förskolans verksamhet och samlingarnas innehåll har 

förändrats genom tiden i takt med att samhället förändras. Vi upplever att förväntningarna på 

innehållet i förskolans verksamhet har ökat i och med samhällets krav på utbildning även i 

förskolan. Tidigare låg fokus mer på omsorg av barnen när de vuxna arbetade men förskolan 

har förändrats till att idag lägga grunden för barnens utveckling och lärande med egen 

läroplan. Idag är vårdnadshavarna mer engagerade i barnens vardag i förskolan eftersom de är 

medvetna om vilka uppdrag förskolan har. De ställer högre krav på att förskolan ska utvecklas 

och följa samhällets krav. 

 

För övrigt beskriver Rubinstein Reich (1993) att samlingarnas längd har varit mellan 15–30 

minuter och enligt vår undersökning ser samlingarnas längd liknande ut idag då de oftast 

pågår mellan 15–20 minuter. Även samlingens form ser liknande ut idag. Rubinstein Reich 

(1993), Simpson och Oh (2013) samt Davidsson (2000) skriver att deltagarna i samlingarna 

ofta sitter i en cirkel på golvet eller på en matta. Detta visar även resultatet i undersökningen 

eftersom pedagogerna beskriver att det är vanligast att deltagarna sitter tillsammans i en cirkel 

under samlingen. Cirkeln gör att alla deltagarna ser varandra och alla är lika nära centrum, 

Rubinstein Reich (1993) menar att det gör samlingen likvärdig. Vi menar att fördelarna med 

att sitta i en cirkel är att alla ser varandra, alla barn ser pedagogen och pedagogen ser alla 

barn. Det skapar en känsla av gemenskap och att alla har en plats i samlingen men är alla 

delaktiga på lika villkor eller passar inte cirkeln alla barn. Det är en bra tanke och passar 

säkert de flesta, men det finns även barn som sitter och skruvar på sig i en samling för att de 

inte vill få uppmärksamheten de får när pedagogen ställer en fråga och barnet förväntas svara 
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inför alla. Därför är det viktigt att anpassa både samlingens form och pedagogernas 

förhållningssätt efter alla barnen i barngruppen. 

 

5.3 Traditioner och pedagogers val 

Rubinstein Reich (1996) samt Rubinstein Reich et al. (2017) skriver att samlingen har en lång 

tradition i förskolan och att innehållet påverkas av den pedagogiska traditionen. Författarna 

menar att det finns olikheter i förskolans läroplan och i de traditioner som speglar 

förskolornas verksamhet. Trots att samlingarna är en återkommande oftast daglig aktivitet i 

många förskolor står det inget om dem i förskolans läroplan. Av förskolans läroplan framgår 

de strävansmål som förskolorna ska arbeta mot men det framgår inte hur förskolorna ska 

arbeta för att nå dessa mål. Varje enskild förskola har uppdraget att planera och utveckla en 

egen arbetsplan, i den framgår det hur pedagogerna ska arbeta för att uppnå läroplanens 

strävansmål. De flesta förskolor och pedagoger väljer att ha samlingen som ett tillfälle då de 

kan arbeta med läroplanens mål och riktlinjer. Lever samlingen kvar tack vare dess långa 

tradition eller är det ett bra lärandetillfälle där barnen får möjlighet att utvecklas i grupp?  

 

Olofsson (2010) samt Simeonsdotter Svensson (2009) skriver att samlingarna måste vara mer 

än bara inövade rutiner och att det är barnens utveckling som ska stå i fokus. Hon menar att i 

vissa fall försöker pedagogerna följa planeringen till punkt och pricka för att nå målet. Ibland 

kan pedagogerna istället behöva följa barnens initiativ och intressen och ändra sin planering 

för att på så sätt kunna uppnå målet ändå. I resultatet av vår undersökning är det endast en del 

av pedagogerna som tar till vara på barnens initiativ och intressen. Det väcker frågor om det 

kan bero på erfarenhet, okunskap, att pedagogerna saknar mål och syfte med samlingarna eller 

är barngrupperna för stora för att de ska få möjlighet att planera samlingar som passa alla 

barn. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att deras arbete med att förändra samlingarna 

började med att samtala med barnen för att uppmärksamma deras behov och intressen. Efter 

det började de arbeta och planera samlingarna utifrån de didaktiska frågorna. Kansanen och 

Hansén (2017) menar att didaktiskt tänkande är motsatsen till rutinmässigt tänkande eftersom 

när pedagogerna planerar utifrån de didaktiska frågorna måste pedagogerna ställa sig frågor 

som vad, varför och hur samt när, var och för vem. På så sätt blir den planerade aktiviteten 

meningsfull och det är lättare att fånga barnens intressen. Det är pedagogernas uppdrag att få 

barnen intresserade av aktiviteter som till exempel samlingar menar Simmons-Christenson 

(1997) samt Davidsson (2000). De menar även att barnens fria lek och samlingar kan ses som 

motsatser till varandra, däremot kan pedagogerna fånga barnens intresse genom att samla 

inspiration från barnens fria lek. Vi anser att en viktig del för att samlingarna i förskolan ska 

vara meningsfulla är att pedagogerna själva funderar över och utvärderar sina samlingar. Har 

pedagogernas samlingar ett syfte och ett mål de vill uppnå eller är det bara en tradition, först 

när pedagogen själv är medveten om varför de genomför en aktivitet kan den bidra med ett 

lärande till barnen.   

 

Rubinstein Reich et al. (2017) samt Alvestad och Sheridan (2015) poängterar vikten av att 

använda de didaktiska frågorna i planeringen i förskolan. Rosenqvist (1993) menar att 

planeringen i förskolan handlar om mer än att bara planera aktiviteter. Pedagogerna ska 

planera verksamheten som helhet men även enskilda aktiviteter. I planeringen ingår även att 
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utveckla sina egna kunskaper och ta del av ny forskning. Rosenqvist (1993; 1995) menar även 

att planering, dokumentation och utvärdering hör samman och att dessa delar är beroende av 

varandra för att pedagogen ska kunna analysera och reflektera över samlingarna och 

aktiviteternas genomförande. Det är inte resultatet som är det viktigaste utan helheten och 

vägen till resultatet.  

 

5.4 Planering eller inte 

Enligt undersökningens resultat ser respondenternas planeringar olika ut. De flesta har 

planeringstid både enskilt och i arbetslaget och många av dem gör en grundplanering 

gemensamt sedan är det upp till varje enskild pedagog att planera de aktiviteter de själva 

ansvarar för. De pedagoger som har svarat att de planerar på fast planeringstid kommenterar 

att de har färdigt material som de använder flitigt och att de därför inte behöver planera och en 

del plockar ur sin erfarenhetsryggsäck. Pedagogerna som planerar på fast planeringstid anser 

att de inte behöver mer tid till planering eftersom de oftast använder färdigt material och 

erfarenheter från tidigare utförda samlingar, samlingarna genomförs därför på rutin. Olofsson 

(2010) ifrågasätter varför samlingarna inte har förändrats nämnvärt efter att läroplanen 

infördes samt varför inte samlingarnas karaktär har förändrats i takt med den övriga 

verksamheten. Det skulle vara intressant att veta hur dessa pedagoger planerade aktiviteterna 

från början, använde de sig av de didaktiska frågorna och målen från läroplanen? Risken med 

att bara genomföra aktiviteter på rutin är att pedagogerna missar syftet och innehållet i 

aktiviteten eftersom det är målet och resultatet med aktiviteten som då blir de viktiga. Det är 

därför viktigt i pedagogernas planering att ställa sig själv de didaktiska frågorna som 

Kansanen och Hansén (2017), Rubinstein Reich et al. (2017) samt Alvestad och Sheridan 

(2015) skriver om. Varför ska aktiviteten genomföras, vad ska genomföras, för vem är 

aktiviteten, hur ska aktiviteten genomföras, när och var ska aktiviteten genomföras, men med 

en öppenhet för vad barnen intresserar sig för. 

 

I undersökningen frågar vi hur länge respondenterna har arbetat i förskola och 

svarsalternativen är valda efter Days (2007) studie där han skriver om lärares yrkesfaser. 

Utifrån resultatet i den här undersökningen kan vi inte se att förskollärare följer alla de faser 

som Day (2007) skriver om men vi kan se en tydlig skillnad på de som har arbetet i förskola 

upp till 15 år och de som har arbetat i förskola i 16 år eller mer. Undersökningen visar att det 

till störst del är pedagogerna med längre erfarenhet som använder tidigare erfarenheter och 

menar att de inte behöver planera samlingarna utförligt. Rosenqvist (1993) menar att med 

erfarenhet växer även flexibiliteten och de blir lättare att anpassa en redan pågående samling 

efter vad barnen visar intresse för. En erfaren pedagog kan följa sin planering men samtidigt 

fånga barnens intresse och väva in det i den redan planerade aktiviteten.    

 

Day (2007) skriver att lärarna som har kortare arbetslivserfarenhet är mycket engagerade och 

att de lägger stor vikt vid barnens utveckling och lärande. Vår undersökning visar att 

pedagogerna som har arbetat upp till 15 år i förskolan är de som känner störst behov av att 

planera samlingarna. Det upplever även vi att vi har sett i förskolornas verksamheter. De 

pedagoger som har arbetet länge i förskolan har ofta samma typ av samlingar och kan ofta 
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improvisera medan de som inte arbetat lika länge vill ha en planering att luta sig mot. Vi 

upplever även att vi själva känner oss tryggare när vi har planerat en samling eller aktivitet.  

Rosenqvist (1993) skriver att det är pedagogerna med kortast erfarenhet som vill luta sig mer 

mot sin egen planering. De menar att planeringstiden inte räcker till att planera just samlingar 

eftersom de har andra fokusområden på planeringstiden som prioriteras. De flesta av 

pedagogerna som vill planera samlingarna beskriver att de måste planera utanför arbetstid, att 

de går undan när de passar och medan de gör annat i verksamheten. Vi menar att barnen 

påverkas av att en pedagog lämnar barngruppen för att planera när det inte är schemalagd 

planeringstid. Vi upplever att barnen går miste om tillfällen för lärande eftersom det saknas en 

pedagog. Kanske kan pedagogerna utnyttja ett annat tillfälle för lärande mer då pedagogen 

kunnat planera den aktiviteten mer ingående. Pedagogerna som planerar samtidigt som de är i 

barngruppen menar att de får tillfälle för detta till exempel när de sitter med barnen som 

pysslar. Vi ifrågasätter om pedagogen verkligen kan vara helt närvarande med barnen 

samtidigt som de gör annat eller om barnen går miste om spontana tillfällen för lärande.  

 

Det är även pedagogerna som utför delar av sin planering samtidigt som de gör annat som 

anser att planeringstiden inte räcker. Respondenterna menar att om de fick mer tid till 

planering skulle de ha bättre möjligheter till att planera aktiviteter med hjälp av läroplanen 

och att kvalitén på både samlingarna och de övriga aktiviteterna samt att lärandet skulle bli 

bättre. Lärarförbundet rekommenderar att alla förskollärare bör ha tillgång till 5 timmar till 

planeringstid i veckan. Trots Lärarförbundets rekommendationer är det inte alla som får 

tillgång till det. Resultatet i vår undersökning visar att endast 30 av de 204 respondenterna har 

tillgång till 4 timmar eller mer i planeringstid. J. Andersson (Personlig kommunikation, 9 

oktober 2018) förklarar att detta kan bero på att planeringstiden är olika i olika kommuner 

eftersom en del kommuner har skrivit avtal med Lärarförbundet där de kommer överens om 

hur mycket planeringstid som pedagogerna ska få möjlighet till. Även Rosenqvist (1995) 

betonar skillnaderna i planeringsarbetet på olika förskolor och vikten av att planera för att 

verksamheten ska nå både läroplansmålen och målen i förskolornas egna arbetsplaner. Trots 

detta finns det inga tydliga riktlinjer för hur förskolorna ska nyttja sin planeringstid. Vi ställer 

oss frågan om inte alla kommuner borde ha samma avtal? Alla kommuner och förskolor 

arbetar mot läroplanen och de mål och riktlinjer som finns i den. Borde inte alla förskolor och 

pedagoger ha samma rättigheter och förutsättningar till att planera verksamheten och dess 

aktiviteter? 

 

Resultatet i undersökningen visar inga skillnader på hur förskollärare, barnskötare och 

pedagoger med annan utbildning planerar och genomför samlingar. Anledningen till att inga 

skillnader synliggjordes var att de flesta respondenterna var utbildade förskollärare. Vi ville 

undersöka skillnader mellan pedagoger med olika utbildning var för att eventuellt se om de 

arbetar på olika sätt med till exempel läroplanens mål och ur det didaktiska perspektivet. 

Gustafsson och Mellgren (2008) menar att enligt deras forskning ser förskolecheferna 

skillnader på förskollärare och barnskötares syn på förskolans uppdrag. Vid planerade 

aktiviteter menar de att förskollärare kan vara mer flexibla och anpassa sin planering efter 

barnen och deras intressen medan barnskötarna är mer inriktade på att nå det slutgiltiga målet.  
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5.5  Slutsatser 

Mot bakgrund av undersökningens resultat och diskussion har vi kommit fram till följande 

slutsatser, vilka presenteras nedan i korthet i punktform. 

 

• Det vanligaste samlingarna är att sitta tillsammans i en cirkel på morgonen och 

samlingarna pågår en kortare stund på 15–20 minuter. Samlingarna i förskolan behövs 

och är ett bra lärande tillfälle, men form och innehåll behöver anpassas efter barnen 

och barngruppernas behov, initiativ och idéer. Alla barn klarar inte av att sitta i en stor 

samling utan kan behöva en samling med en mindre grupp för att vara en aktiv 

deltagare. En del barn har svårt att sitta stilla i en cirkel på golvet och alternativ för 

dessa barn behöver också finnas. Förskolorna behöver ha variation i sina samlingar för 

att samlingarna ska vara meningsfulla för alla barn. 

 

• Pedagogerna planerar samlingar både enskilt och i arbetslaget och pedagogernas 

planering ser väldigt olika ut. Samlingar stödjer målstyrt arbete men en stor del av 

pedagogerna anser att de inte har tid till att planera samlingarna med hjälp av 

läroplansmålen och deras egna arbetsplaner. Mer planeringstid kan främja 

pedagogernas planering och i sin tur även samlingarna.  

 

• Det är många uppgifter som pedagogerna ska arbeta med på planeringstiden. Många 

pedagoger har inte ens tid att planera samlingarna på sin planeringstid. Barnen går 

miste om spontana lärandetillfällen då pedagogerna måste lämna barngruppen för att 

planera eller när en pedagog sitter med barnen men är mer koncentrerad på vad den 

ska planera än att uppmärksamma barnens samtal och behov. Det finns till och med de 

pedagoger som känner att de måste planera samlingarna hemma, utanför arbetstid för 

att de inte finner tid eller kan koncentrera sig på arbetet.  

 

• Lärarförbundet rekommendationer är att förskollärare ska få tillgång till 5 timmars 

planeringstid i veckan, enligt undersökningen är genomsnittet 2–3 timmar per vecka. 

Det betyder att de flesta kommunerna inte har avtal med lärarförbundet vilket gör att 

alla förskollärare inte har likvärdiga villkor till planering.  

 

5.6 Förslag på vidare forskning 

I vår undersökning har vi fokuserat på att undersöka planering av samlingar i förskolan. För 

att vi skulle få en förståelse för det behövde vi övergripande kunskaper om planeringsarbetet i 

förskolans verksamhet. Det har fått oss intresserade av allt planeringsarbete, om hur och 

varför det ser olika ut i förskolorna och varför det är så stor skillnad mellan förskolor då alla 

arbetar efter samma läroplan och har samma mål att följa. Varför har inte alla samma tid och 

rättigheter till planering? Det skulle vara intressant att se en undersökning som riktade in sig 

mer på hela planeringsarbetet över lag och hur pedagoger planerar med hjälp av de didaktiska 

frågorna. Det skulle även vara intressant att se en undersökning som fokuserar mer på vad 

barnen tycker om samlingarna och dess innehåll. Nästan all forskning och litteratur som vi har 

funnit ur de vuxnas perspektiv och inte från barnens.  
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7. Bilaga 
 

7.1 Bilaga 1. Följebrev och webbenkät 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. 

Under hösten kommer vi att skriva vårt examensarbete där vi valt att göra en studie om 

samlingar i förskolan. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur förskollärare 

planerar samlingarna de har i förskolan. Vi har valt att skriva om samlingar då vi under våra 

verksamhetsförlagda perioder sett att samlingar ser olika ut, och vi är därför intresserad av att 

veta mer hur samlingarna ser ut och varför. För att nå ut till så många som möjligt har vi valt 

att göra en enkätundersökning. Enkäten tar mellan 5–10 minuter att svara på. 

Det skulle vara väldigt betydelsefullt för resultatet om ni vill ta er tid att svara på frågorna. 

Resultat kommer att sammanställas i vårt examensarbete. Enkätfrågorna kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen kan identifiera dig eller din förskola.  

Om du är intresserad av att ta del av resultatet kan du lämna din e-postadress i slutet av 

enkäten. 

 

 

Har ni frågor kan ni höra av er till oss 

 

Mail XXX  

XXX 

 

Mobil Sara Räihä   XXX 

 Malin Sundell  XXX 

 

Studenter i kursen ”Examensarbete i didaktik, 15hp” Vid Högskolan i Gävle. 

 

Handledare: Professor i didaktik Anneli Frelin, Akademin för utbildning och ekonomi, 

Högskolan i Gävle. 

Mail: anneli.frelin@hig.se 

 

Vi tackar på förhand för er medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Räihä och Malin Sundell

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Vad har du för utbildning?  

 Förskollärare  

 Barnskötare  

 Annan utbildning.  

 Vilken utbildning har du? 

Kommentar 

 

 

 

 

 

2.Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

 0-3år  

 4-7år  

 8-15år  

 16-23år  

 24-30år  

 31+år 

 

3. Har du samlingar?  

Med samlingar menar vi att en vuxen samlar barnen i grupp för att genomföra en aktivitet. 

Det kan vara exempelvis fruktstund, sjunga/läsa, samtala/aktivitet.  

 Ja  

 Nej 

 

4. Vilken typ av samlingar har du?  

 Planerade  

 Spontana  

 Både och 

 

5. Hur planerar du oftast samlingar?  

 Fast planeringstid  

 Går undan när det passar  

 Utanför arbetstid  

 Medan jag gör annat  

 Annat alternativ 

 



 

 

 

Förklara gärna 

 

 

 

 

6. Planerar du samlingen enskilt eller i arbetslaget?  

 Enskilt  

 Både och  

 Arbetslaget 

Förklara gärna  

 

 

 

 

 

7. Hur mycket tid har du till planering i din tjänst?  

 0–1 timmar/vecka  

 2–3 timmar/vecka  

 4+ timmar/vecka 

 

8. Hur mycket av planeringstiden går åt att planera samlingar?  

 Alltid  

 Den mesta tiden  

 Ungefär halva  

 En mindre del  

 Ingen  

 

9. Anser du att planeringstiden räcker?  

 Ja  

 Nej  

 Vet ej 

Förklara gärna 

 

 

 

 

 

10. Tror du att samlingarna skulle vara annorlunda om du fick mer tid till planering?  

 Ja  

 Nej  

 Vet ej 

 

 



 

 

 

Om Ja. Förklara gärna 

 

 

 

 

 

 

11. Berätta kort om en samling som du har? 

 

 

 

 

 

 

12. Om du är intresserad av att ta del av resultatet kan du lämna din e-postadress här 

 

 

 

 

 

 

 

 


