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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka och få en bättre förståelse för samlingen i 

förskolan. Vi valde att inrikta oss på hur pedagogerna ser på samlingen som begrepp och 

vilket syfte de har med samlingen. Samlingens popularitet har skiftat genom åren och därför 

såg vi ett intresse i att få en större uppfattning av pedagogernas reflexioner över samlingen.  

Vi använde oss av en semistrukturerad kvalitativ intervju som metod i vårt arbete. 

Intervjuerna genomfördes med tio verksamma förskolepedagoger på fyra olika förskolor, 

inom samma kommun i norra Uppland. Alla respondenter intervjuades en i taget och efter 

samma intervjuguide. Både för att underlätta transkribering av intervjuerna och öka 

trovärdigheten valde vi även att använda oss av ljudupptagning som komplement till papper 

och penna.  

Undersökningen visade att pedagogernas uppfattning om begreppet samling är att samlas i 

grupp och att något gemensamt ska ske. Samlingens innebörd verkade även vara nära 

sammankopplat med lärande, att kunskap ska förmedlas. Pedagogernas syfte med samlingen 

visade återigen att lärande anses vara en viktig del samt att öva den sociala kompetensen hos 

barnen. Andra syften som framkom i vår studie var att alla ska bli sedda och hörda, att skapa 

gemenskap i gruppen och att barnen ska ha roligt.  

Barns brist på inflytande och delaktighet har uppmärksammats en hel del i den tidigare 

forskningen. Vårt resultat visade att de pedagoger som menade att barnen har inflytande, utgår 

från barnens intressen när det gäller samlingens innehåll. Andra ansåg att inflytandet inte var 

stort nog och menade att de styr väldigt mycket själva.  

Innebörden med begreppet samling och dess syfte hänger starkt samman enligt vår 

undersökning. I en samling ska något förmedlas, gärna något skolförberedande. Vi 

uppmärksammade även vikten av att föra en diskurs kring begrepp som samling då 

pedagogers uppfattningar kan vara delade. Den traditionella samlingen där alla barn sitter 

samlade hela barngruppen såg i vår studie ut att ha ändrat form. Pedagogerna föredrog att 

samla barnen i mindre grupper för att barnen lättare ska kunna komma till tals och känna 

delaktighet.  
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1.     Inledning 

De flesta som arbetar inom förskola skulle medge att samlingen är viktig för barnen. Olofsson 

(2010) menar att en samling däremot är ett vuxenstyrt fenomen där barnen ska fylla i svaren 

på pedagogernas ledande frågor. Samtidigt ligger barns inflytande i tiden som ett 

högprioriterat område. I förskolans läroplan omnämns inte samling som begrepp, utan det 

förefaller mer vara ett pedagogiskt verktyg för att få in andra mål och riktlinjer. Under 

rubriken Barns inflytande i Lpfö 98, reviderad 2010, står det: 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 

bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten (s.12). 

Eftersom samlingen är en del av verksamheten ska barnen enligt läroplanen, få vara delaktiga 

när det gäller inflytande över dess innehåll. Det här är ett exempel på hur samlingen kan 

nyttjas som metod, att låta barnen vara med i planeringen. Vi ser ett stort intresse i att 

undersöka hur pedagoger ute i verksamheten använder samlingen, vad är deras motivering till 

dess existens?   

Samlingen är djupt rotad i förskolans verksamhet, sedan 1880-talet finns enligt Simmons-

Christensson i Rubinstein Reich (1993) dokument som beskriver samlingen som en rutin, men 

det finns antydningar att den existerade även dessförinnan. Vad är det som gör att samlingen 

får behålla sin plats i förskolans verksamhet, beror det på en rutin som det inte reflekteras 

kring eller används den medvetet med ett genomtänkt syfte?  

 

1.1   Disposition 

Dispositionen i vårt arbete är uppbyggt utifrån de frågor som behandlas i intervjuerna. I 

avsnittet med tidigare forskning finns därför rubriker som tar upp bestämda områden inom 

samlingen. Efter metoden återkommer sedan dessa inriktningar i resultatet, dock med lite 

andra överskrifter. I diskussionen kommer vi sedan att avhandla de olika synvinklar som vi 

urskiljt och med hjälp av den tidigare forskningen, försöka få klarhet gällande våra 

frågeställningar. Med det här upplägget försöker vi tydliggöra strukturen så mycket som 

möjligt så att det är lätt för läsaren att se sambanden och följa den röda tråden.   

 

2.     Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och få en förståelse för samlingen i förskolan.    

Vi har valt att utgå ifrån två frågeställningar: 

 Vilken innebörd har begreppet samling i förskolan? 

 Vilket syfte har pedagogerna med samlingen i förskolan? 
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3.     Bakgrund 

Här kommer vi först att redogöra kring samlingens historik. Hur har den uppkommit och fått 

sitt innehåll? Vidare behandlar vi tidigare forskning där begreppet samling och dess syfte 

ingår. Varför har förskolor samling?  

 

3.1   Historik 

Wallström (1992) skildrar förskolans historia genom att beskriva Friedrich Fröbel (1782-

1852) som förskolepedagogikens fader. Fröbels uppväxt fick stor betydelse för hans 

pedagogik. Rubinstein Reich (1993) menar att Fröbel tidigt fick ett stort intresse för naturen 

då han som barn fick hjälpa sin pappa i trädgården. Wallström (1992) förklarar hur Fröbel 

som sjuttonåring börjar läsa en rad olika ämnen som bland annat matematik, algebra och 

geometri. Han prövade även många olika yrkesinriktningar och kom då i kontakt med 

läraryrket, vilket han fastnade för. Fröbel börjar då läsa in sig på ämnet och den dåvarande 

pedagogiken. Han var dock kritisk till undervisningens innehåll och upplägg genom att hävda 

att ämnena inte hängde samman. Det fanns ingen helhet och undervisningen verkade alltför 

mekanisk. Rubinstein Reich (1993) beskriver vidare hur Fröbel därför år 1837, startar en egen 

uppfostringsskola som fick namnet Kindergarten. 

Sedan 1880-talet har det funnits olika återkommande dagsmoment i förskolans verksamhet, 

där samlingen var en av dessa rutiner. Simmons-Christensson i Rubinstein Reich (1993) 

menar att det förr var vanligt att samlingen användes som ett lektionstillfälle och att hela 

barngruppen deltog. Innehållet i samlingen och dess cirkelform har rötter i Fröbels pedagogik. 

Vanligt var att årstider, natur och rytmik kunde utgöra innehållet, dock var det andra 

pedagoger som innan Fröbels tid hade inflytande på verksamheten i förskolan.  

För att återgå till Fröbel och hans pedagogik, anför Rubinstein Reich (1993) att leken hade 

störst utrymme i hans verksamhet. Han menade dock att det var viktigt att inte se lek och 

inlärning som motsatser, utan att de skulle hållas samman. Fröbel ville även erbjuda 

aktiviteter så att barnen skulle bli stimulerade i uthållighet och koncentrerat arbete, inte 

sysselsättning för bara korta stunder. Begreppet samling finns inte utskrivet i Fröbels texter, 

men det finns mycket som stöder att samlingen existerade i kindergarten. I dessa samlingar 

satt barnen i en cirkel vilket kan förklaras genom hans stora intresse för geometriska former. 

Här kommer även Fröbels religiösa sida in då han menade att insikten i geometri, samtidigt 

gav insikt i Guds väsen. Cirkeln var både praktisk när barnen skulle röra sig i ring men var 

även en symbol för oändlighetsbegreppet. Cirkeln sågs av Fröbel som oändlig på grund av att 

den varken har början eller slut och kan liknas vid vardagliga fenomen som månen eller solen. 

Här finns en koppling till naturen, eftersom cirkeln likt kretsloppet i naturen, kan jämföras 

med den sociala samhörighet som barnen får i den cirkelformade samlingen. Innehållet i 

Fröbels samlingar påpekar Rubinstein Reich (1993) var sånglekar och rörelselekar, men även 

övningar med geometriska former där han tog hjälp av lekgåvor. Dessa gåvor menar 

Wallström (1992) var ett material som han själv skapade och innehöll främst klossar i 

kubformade lådor. Materialet kunde avspegla hela hans pedagogik eftersom gåvorna gav 
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barnen sysselsättning på ett lekfullt sätt, vilket innebar att de även lärde sig bäst då. Barnen 

skulle få förståelse för hur de olika delarna och helheten hade ett förhållande till varandra.  

 

3.1.1   Samlingens vara eller icke vara 

Enligt Rubinstein Reich (1996) har samlingens popularitet skiftat genom åren. Under den tid 

då Barnstugeutredningen skrevs och kom ut, 1968-1972, låg samlingar inte i tiden. 

Pedagogiken och arbetssättet i förskolan skulle förändras och nu var det fokus på den enskilda 

individen. Barnstugeutredningen förespråkade inte längre gruppens betydelse utan belyste 

dialogen mellan barnet och den vuxne och individualisering, arbetssätt kallas för ett 

dialogpedagogiskt arbetssätt. På en enda sida i den 300 sidor långa Barnstugeutredningen 

omnämns begreppet samling, och då inte enbart i en positiv bemärkelse. De belyser att 

samlingen är ett traditionellt tillfälle då pedagogerna, främst tillsammans med de äldre barnen 

samlas runt något gemensamt. Det omnämns även att samtal i grupp kan vara bra för att 

bekanta sig med varandra, men att dessa samtal inte får vara för långa. Ett efterarbete bör 

förekomma med mycket kontakt, både i mindre grupper och individuellt. Samlingen anses 

dock som svag för barnens utveckling inom språk och tal. Barnstugeutredning menar att det är 

svårt att få alla barn att komma till tals i en samling och att pedagogernas främsta uppgift blir 

att försöka fånga barnens intresse. Istället föreslås rörelse och musik om målet är att 

barngruppen i sin helhet ska uppleva en gemenskap. I slutet på 1970-talet började man 

kritisera och ta avstånd från den så kallade dialogpedagogiken och samlingarna återkom till 

verksamheten på daghemmen. En ny pedagogik utvecklades och denna kom att kallas 

ansvarspedagogiken. Barnens inflytande och kollektiv fostran var faktorer som var 

betydelsefulla och pedagogiken skulle vara planerad strukturerad. Återigen var samlingar 

användbara men i detta sammanhang kallades de istället för möten.  

 

3.2   Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer vi att behandla begreppet samling, syftet med samling och dess 

innehåll och form.  

 

3.2.1   Samlingen som begrepp 

I den här studien har vi valt att definiera begreppet samling på samma sätt som Rubinstein 

Reich (1993) gör i sin avhandling: 

Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter 

samlade, ofta i en cirkel, och har gemensamma aktiviteter under 

ledning av en eller flera vuxna. Den är ett regelbundet återkommande 

moment i förskoleverksamheten och hålles på en bestämd plats och på 

en bestämd tid (s.15).   
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Åberg och Lenz Taguchi (2006) diskuterar vikten av att man samtalar kring begreppet 

samling så att alla förstår dess innebörd. Detta kan vara bra både för pedagoger och för barn, 

då de upptäckte att barnen gärna ville ha insikt i vilken sorts samling de skulle delta i. Med 

utgångspunkt i tidigare erfarenheter kopplade både pedagogerna och barnen samlingen till en 

viss form. Åberg och Lenz Taguchi (2006) anför att de valde att göra samlingen och dess 

varierande innehåll mer tydlig genom att ge dem olika namn.   

 

3.2.2   Samlingens innehåll och form 

Rubinstein Reich (1993) och Simeonsdotter Svensson (2009) har uppmärksammat att det är 

vanligt förekommande att datum och almanackan tas upp under samlingen i förskolan. Att se 

efter vem som är närvarande och hålla upprop är en annan del som de menar är 

återkommande. Rubinstein Reich (1993) såg även hur moment som sång, musik och teman 

ingick i samlingarna, dessutom kunde samlingarna innehålla samtal om exempelvis vad som 

hänt under helgen eller information om hur dagen i förskolan skulle se ut. 

Vad gäller samlingen och dess form anför både Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) 

och Åberg och Lenz Taguchi (2006) att mindre grupper är att föredra när man har en samling. 

Det kan vara svårt för barnen att göra sig hörda och känna sig delaktiga i en stor samling med 

många deltagare. Fördelen med mindre grupper är att de främjar barnens förutsättningar till 

att kunna ställa frågor, diskutera och lyssna.          

 

3.2.3   Samlingen som social fostran 

Samlingens syfte varierar beroende på vad det är för typ av samling, men gemensamt verkar 

det som att lärande är ett viktigt inslag. Simeonsdotter Svensson (2009) beskriver en studie 

där syftet med samlingen framförallt är att förbereda sig för skolan. Det sker genom att barnen 

ska lära sig att räcka upp handen och lyssna på andra, men även att kunna sitta still. Att syftet 

med samlingen kan vara skolförberedande är även något som Rubinstein Reich (1993) 

nämner. En annan undersökning som beskrivs av Simeonsdotter Svensson (2009) visar att 

samlingen kan vara ett lärandetillfälle då alla är samlade i ett socialt samspel. Det här tillfället 

menar författaren, i första hand handlar om att lära. 

Åberg och Lenz Taguchi (2006) påpekar att syftet med samlingen ofta är att förmedla en viss 

kunskap. De förklarar hur deras samling kring ett tema, var avsatt för att särskilt lära barnen 

något som de själva ansåg att barnen skulle ha kunskap om. Blev inte målet uppfyllt, utan att 

samlingen ändrade riktning, sågs det som ett misslyckande. Idag har de dock en annan syn på 

samlingens syfte då de ser den mer som ett redskap för att utöva demokrati och etik. 

Rubinstein Reich (1993) anför att det finns olika uppfattningar vad gäller samlingens syfte 

hos pedagoger. Hon menar att samlingen hos vissa ses som den mest undervisande delen i 

förskolan där kunskaper ska förmedlas, medan andra anser att huvudmålet är den sociala 

träningen, då barnen får möjlighet att öva sig i att lyssna på andra samt att tala i grupp. En 

annan aspekt som finns hos pedagogernas syfte med samlingen är att gemenskapen stärks. 
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Här får Rubinstein Reich (1993) medhåll från både Ivarsson (2003) och Simeonsdotter 

Svensson (2009) som menar att barnen skapar en vi–känsla genom att alla deltar och ser 

varandra.  

Delaktighet och inflytande ses som en viktig komponent vad gäller samlingens syfte. 

Emilsson (2008) menar att det i flera studier visat sig svårt att skilja på dessa begrepp, vilket 

kan uppfattas som att de är starkt sammankopplade. Det verkar ändå vara en svår uppgift 

enligt flera undersökningar att barnen får vara delaktiga och ha inflytande i samlingen. Eide, 

Os och Pramling Samuelsson (2012) har i studier uppmärksammat hur den vuxne styr i 

samlingen genom att ha makt över barnen, både som ledare men även för att vara just vuxen. 

Simeonsdotter Svensson (2009) hänvisar i sin forskning till samlingens struktur som en 

bidragande faktor till barnens bristande inflytande. Där framkommer att barn inte får vara 

delaktiga i beslut och måste göra som den vuxne säger. Ekström (2007) ser även han på 

samlingen som en strukturerad verksamhet där barnen har vissa förväntningar på sig. De 

förväntas bland annat att sitta stilla, vänta på sin tur och lyssna på instruktioner. Något som 

barnen ändå ser ut att ha ett inflytande över är att välja vad de ska sjunga i sångsamlingen. 

Westlund (2011) menar att barnen ofta får möjlighet att välja sång eller vilken lek de ska leka 

i samlingen. För att öka barns delaktighet och inflytande anför Åberg och Lenz Taguchi 

(2006) att observationer kan vara till stor hjälp för att identifiera barnens intressen. Detta kan 

sedan användas som material i samlingen, vilket bidrar till indirekt inflytande över innehållet.    

Sammanfattningsvis visar forskningen att det är viktigt att samtala kring begreppet samling 

för att alla ska förstå dess innebörd. Det har framkommit att mindre grupper är att föredra i 

samlingen, vilket underlättar barnens delaktighet. Syftet med samlingen har visat sig variera 

beroende på vilken sorts samling de vill genomföra. Lärande och social kompetens är 

gemensamma syften som återkommer i studier. Barns brist på inflytande och delaktighet har 

uppmärksammats i den tidigare forskningen och hur den vuxne styr. 
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4.     Metod 

Under denna rubrik redogörs metoden i vår studie, hur vi gick tillväga och vilka informanter 

som valdes ut och varför. Vi kommer även att belysa våra etiska överväganden, redogöra för 

databearbetning och trovärdighet.  

 

4.1   Val av metod 

För att få en bättre förståelse kring pedagogernas uppfattning av samlingen i förskolan 

använde vi oss av en semistrukturerad kvalitativ intervju som metod. Trost (1997) anför att 

det är frågeställningen som styr om studien är kvantitativ eller kvalitativ. Han påpekar att 

intervjun är kvalitativ om syftet är att försöka förstå eller se mönster i något. Samlingen i 

förskolan är något som sker regelbundet och är ett vardagligt fenomen som går att reflektera 

kring. Løkken & Søbstad (1995) menar att en intervju karaktäriseras genom att en person 

ställer frågor till en annan, som ger svar på frågorna. Intervjuaren ställer frågorna muntligt 

och svaren ska sedan antecknas eller tas upp med ljudinspelare. Vi valde att använda oss av 

den just beskrivna intervjun, med undantag att vi var två intervjuare. Här turades vi om att i 

varannan intervju ställa frågor eller anteckna.  

För att inte missa viktig information från de intervjuade valde vi att ta upp ljudupptagning 

från våra intervjuer. Både Andersson (1985) & Dalen (2008) rekommenderar att intervjuerna 

spelas in, framförallt om intervjun har en semistrukturerad karaktär. Ljudupptagning kan 

fungera som ett stöd ifall anteckningarna skulle bli alltför kortfattade, men är även bra för att 

intervjun ska flyta på och ha en ledig form. Utifrån det vi valt att undersöka, pedagogernas 

syn på samlingen, ansåg vi att den semistrukturerade intervjun skulle passa för vårt 

forskningsområde. Dalen (2008) & Krag Jacobsen (1993) beskriver vidare att en 

semistrukturerad intervju har öppna frågor där svaren inte kan var rätt eller fel. Det finns dock 

en intervjuguide, som gör att intervjun inte blir helt öppen utan säkerställer att svaren från 

respondenterna kan jämföras med varandra. Det här menar Krag Jacobsen (1993) även kallas 

för en kvalitativ intervju.  

 

4.2   Urval 

Vi valde att intervjua tio verksamma pedagoger på fyra olika förskolor. Tre av förskolorna har 

syskonavdelningar som innebär att barnen är i blandade åldrar, från 1-5 år. Den fjärde 

förskolan har en avdelning med yngre barn, 1-3 år och en med äldre barn, 4-5 år. Ingen av de 

fyra förskolorna arbetar efter någon särskild inriktning. De ryms inom samma kommun i 

norra Uppland, dock är de inte kopplade till varandra. Alla pedagogerna arbetade på olika 

avdelningar och var kvinnor i varierande ålder.  

Vi ville få så många pedagogers uppfattningar om samlingar som möjligt för att få en bred 

variation. Därför valde vi att intervjua pedagoger från olika avdelningar och förskolor. Trost 

(1997) belyser just vikten av ett brett urval av informanter och att man ska fundera kring hur 
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lämpliga dessa är för den undersökning som ska genomföras. Vår tanke var även att vi skulle 

erhålla tillräckligt med data för att sedan kunna jämföra och upptäcka vissa fenomen i svaren. 

Detta var en av anledningarna till vårt val av antal respondenter. Dalen (2008) menar även 

hon att urvalet i en kvalitativ intervju har en betydande roll både när det gäller antal 

respondenter och vem det är som ska intervjuas. Hon anser att antalet intervjuade dels inte får 

vara för många, på grund av att det är ett tidskrävande förlopp, men ändå att det måste vara 

tillräckligt många för att få ett så riktigt underlag som möjligt.      

Ett annat aktivt val från vår sida var att inte välja informanter efter utbildning. Både 

förskollärare och barnskötare kunde delta i vår studie och kommer att benämnas som 

pedagoger. Anledningen till detta var att vi ville få en så bred bild som möjligt av samlingar i 

vår studie. Inför våra intervjuer besökte vi de olika förskolorna för att fråga om någon av dem 

kunde tänka sig att ställa upp som informant i vår studie. Vår tanke med besöken var att de 

skulle få se våra ansikten och att de förhoppningsvis skulle känna sig lite tryggare inför 

intervjuerna. Vi förklarade även för dem vad intervjun skulle handla om och bokade in en tid 

och plats.      

 

4.3   Genomförande 

Efter att vi utarbetat våra intervjufrågor (se bilaga) tog vi i god tid kontakt med de aktuella 

förskolorna. Vi anpassade oss efter pedagogerna som fick välja tid och plats för de kommande 

intervjuerna och vi informerade dem om hur lång tid vi uppskattade att intervjuerna skulle ta. 

Trost (1997) och Stukát (2011) menar att respondenten ska känna sig trygg i miljön under 

intervjun och det hade vi åtanke när pedagogerna själva fick utse plats. Vi valde att spela in 

intervjuerna med våra respondenter och syftet med det var att få med allt som sades. Det hade 

varit svårt att fånga allt genom att bara anteckna med papper och penna, eftersom de fick prata 

fritt kring intervjufrågorna. Ljudinspelningen kan dock ha varit något obekväm för vissa och 

även medfört att någon blivit otrygg i situationen. Efter varje intervju gick vi igenom våra 

anteckningar och diskuterade dem tillsammans. 

Under samtliga intervjuer befann vi oss i en ostörd miljö, oftast i personalrummet. Vi valde att 

intervjua våra respondenter en och en, tanken med det var att de inte skulle påverkas av 

varandra i sina svar. I intervjuerna deltog vi båda men hade olika roller. Vi turades om att vara 

den som intervjuade och den som antecknade. Den av oss som antecknade ansvarade även för 

ljudinspelaren och hade en mer passiv roll, den satt lite mer i bakgrunden. På det sättet 

försökte vi att jämna ut maktförhållandet mellan oss och respondenten. Trost (1997) 

diskuterar kring maktrelationer och att den intervjuade inte ska behöva känna att han/hon 

kommer i underläge. Att vi båda deltog i intervjuerna anser vi ändå hade fler fördelar än 

nackdelar genom att vi försökte skapa ett klimat där respondenterna kunde känna sig bekväma 

och trygga. Alla respondenter intervjuades efter samma frågeguide, vi valde dock att inte 

skicka ut frågorna till dem i förväg utan de fick chans att snabbt titta igenom dem innan 

intervjun startade. Om det var något som var otydligt för dem kunde vi förklara hur vi 

menade. Tanken med att inte ge ut frågorna i förväg var att vi ville att svaren skulle komma 

direkt från den enskilde pedagogen. Eftersom vissa av informanterna arbetar i samma hus 
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ville vi inte att de skulle få möjlighet att diskutera frågorna i förväg och eventuellt ha 

inflytande över varandras svar. 

När respondenten lämnat rummet gick vi tillsammans igenom resultatet, intervjun. Som mest 

hade vi tre intervjuer inbokade under samma dag och mellan dem hade vi en paus för att 

kunna ventilera resultatet sinsemellan. När intervjuerna var klara för dagen, lyssnade vi 

igenom ljudupptagningen för att fylla på våra anteckningar. Løkken & Søbstad (1995) och 

även Dalen (2008) påpekar att det är viktigt att inte vänta för länge med att transkribera 

materialet, eftersom det är lätt att glömma alla intryck under en intervju. 

 

4.4   Etik 

Inom forskningsarbete finns det etiska överväganden som Vetenskapsrådet tagit fram. De 

innehåller bland annat fyra etiska grundkrav som vi har förhållit oss till under arbetets gång. 

Vi upplyste pedagogerna om Informationskravet innan intervjun startade genom att tala om 

syftet med vår undersökning. Alla respondenter deltog frivilligt, utan någon påtryckning från 

vår sida. Vi informerade även att de kunde hoppa av studien när som helst. Dessa två punkter 

ligger under Samtyckeskravet. Vidare har vi utgått från Konfidentialitetskravet då vi 

förtydligade för respondenterna att all data kommer att förvaras oåtkomlig för obehöriga samt 

att det sedan kommer att raderas. Detta krav innebär även att vi har tystnadsplikt och att ingen 

av de medverkande ska kunna identifieras i vårt material. Det sista och fjärde kravet som 

vetenskapsrådet framställt är Nyttjandekravet, som innebär att all data endast kommer att 

användas till denna studie (Vetenskapsrådet, 2002).       

 

4.5   Databearbetning  

Efter varje avslutad intervjudag gjorde vi en transkribering av det inspelade ljudmaterialet till 

skriftlig form. Där lade vi även till andra observationer från intervjun exempelvis röstläge och 

kroppsspråk, som eventuellt kunde ha relevans för vårt resultat. När alla intervjuer var 

genomförda och transkriberade valde vi att göra en mind-map för att sammanställa vårt 

resultat. Utifrån vår intervjuguide och de svar vi fått från respondenterna upptäckte vi olika 

svarstyper som blev kategorier i vår mind-map. Dalen (2008) menar att detta är en viktig 

process i analysarbetet för att identifiera tyngdpunkter i resultatet. För att göra resultatet 

tydligt för oss själva använde vi oss av olika färger när vi skrev ut kategorierna. Avsikten med 

mind-map var att upptäcka vilka variationer som fanns och sedan ordna innehållet efter olika 

teman. Det var dessa teman vi utgick från när vi utarbetade vårt resultat.  

 

4.6   Trovärdighet  

Stukát (2011) menar att en intervju ger upplysningar om bland annat mimik och tonläge, 

vilket inte går att uppfatta i exempelvis enkätundersökningar. Han hävdar även att intervju 
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som metod ger möjlighet att ställa följdfrågor. Det här menar vi stärker trovärdigheten i vårt 

material då vi vid några tillfällen under intervjuerna kunde be informanterna förtydliga sina 

svar.  

Under våra intervjutillfällen valde vi att delta båda två, men med olika roller. Stukát (2011) 

anser att det kan bidra till en bredare bild av varje intervju eftersom det går att jämföra 

varandras tolkningar och upplevelser. Vi samtalade med varandra efter varje intervju för att 

försäkra oss om att vi hade uppfattat samma saker och ventilera de intryck vi fått. Att vi själva 

deltog i intervjuerna menar Trost (1997) är betydelsefullt, då minnet och alla intryck inte går 

att kompensera med anteckningar eller ljudupptagning. Både Trost (1997) och Andersson 

(1985) diskuterar ljudupptagning vid intervju. De hävdar att denna metod ger möjlighet att 

lyssna igenom materialet flera gånger, vilket kan leda till nya upptäckter och stärker minnet 

inför transkriberingen. Vi anser att vi hade stor nytta av ljudupptagningen i vårt arbete då vi 

inte hann anteckna allt som sades och kunde därför komplettera materialet i efterhand. 

Ljudupptagningen minskade även risken för att vi själva skulle tolka materialet alltför mycket, 

genom att det fanns ordagrant utskrivet vad respondenterna hade sagt. Att spela in intervjuer 

kan enligt Andersson (1985) dock ha bidragit till att de som spelas in inte vågar säga precis 

vad de tycker, vilket kan ha varit en nackdel för oss.   
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5.     Resultat  

Utifrån våra intervjuer kommer vi att inleda med att redovisa för pedagogernas olika 

uppfattningar kring begreppet samling. Vad anser de är innebörden i begreppet, vad är inte en 

samling och hur ser de på den så kallade traditionella samlingen. Vidare redogör vi för 

pedagogernas syfte med samlingen, vad de vill få ut av den, barnens inflytande och 

delaktighet. Under varje rubrik kommer vi förtydliga resultatet genom att skriva ut de olika 

kategorierna vi urskiljt. Vi kommer även använda oss av relevanta citat från våra intervjuer. 

Vissa citat innehåller flera kategorier vilket medför att vi inte har ett citat per kategori.   

 

5.1   Samlingens innebörd 

Under den här rubriken redovisas resultaten angående begreppet samling. Hur ser 

pedagogerna på samlingen och vad anser de inte är en samling. Här kommer även den 

traditionella samlingen att klargöras.  

 

5.1.1  Begreppet samling 

När vi sammanställde svaren från pedagogerna såg vi tydliga aspekter av vad samling 

betyder.  Bland deras förklaringar kunde vi uppfatta att samling är när man samlas i en grupp, 

antingen hela barngruppen eller bara en del av den. Det skulle även finnas ett gemensamt 

innehåll. En pedagog uttrycker:  

Det finns flera betydelser. Att man samlas, antingen sitter vi kring 

mattan och sjunger, men det kan även vara att man är ute och någon 

hittar något så samlas man kring det. Det behöver inte vara planerat, 

man samlar bara ihop sig. 

För att kallas samling yttrades av pedagogerna att något skulle förmedlas, En pedagog 

uttrycker: 

När man vill förmedla något eller lära ut, när man talar om lärande 

så kanske man vill förmedla något som alla ska höra. Samling kan 

vara en grupp människor som möts.  

Båda pedagogerna talar här om samlingens innebörd. I citaten framkommer att en samling är 

när en grupp samlas kring något eller när något ska förmedlas. I det första citatet menar 

pedagogen att samlingen har flera betydelser, att den har olika former. Det väsentliga är dock 

att det finns något gemensamt i samlingen.  

Dessa tre kategorier kunde vi urskilja i resultatet: 

A) Samlas i grupp  

B) Gemensamt innehåll  
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C) Förmedling 

 

5.1.2 Vad samling inte är 

För att klargöra begreppet ytterligare fick pedagogerna fundera på vad de inte ansåg sig vara 

en samling. Våra respondenter fick fundera en stund och ansåg att det var en svår fråga. Om 

barnen endast åt frukt, sågs inte det som en samling, utan mer som en fruktstund. Något som 

framkom i vår sammanställning var att aktiviteter inte ses som en samling. Det kan vara allt 

från att ha gymnastik och rörelselekar till att sitta och måla i en grupp. En pedagogs förklaring 

av vad hon inte anser sig vara en samling: 

Det är nog ganska många. Till exempel måltiderna är inte en samling, 

i leken är inte en samling. Och sitter vi och målar då är inte det en 

samling. Ibland säger vi när vi är ute – Nu samlas vi! och vi kanske 

ska spela fotboll. Men för mig är inte det en samling och jag tror inte 

heller barnen tycker att det är en samling.  

Här tar pedagogen upp olika vardagliga fenomen i förskolans verksamhet där man är samlad i 

en grupp. Dessa fenomen ses dock inte som samlingar utan mer som aktiviteter. Att 

måltiderna inte ses som en samling kan även kopplas till fruktstunden, målet är att äta, inte 

förmedla något speciellt.    

En annan beskrivning av vad som inte är samling var sångsamlingen som skedde i hela huset 

med fyra avdelningar. Det sågs inte som en samling eftersom det var för många barn för att 

kunna nå ut till alla. 

Dessa tre kategorier kunde vi urskilja i resultatet: 

A) Fruktstund/måltider  

B) Aktiviteter  

C) Stor sångsamling 

 

5.1.3 Den traditionella samlingen – samma tid och plats 

När vi samtalade med pedagogerna om den traditionella samlingen, som sker på samma tid 

och samma plats, visade resultatet två olika kategorier. Argument var att det blir en rutin för 

att den är regelbunden och infinner sig på samma tid och plats. Detta leder i sin tur till att 

trygghet skapas för barnen. De intervjuade förklarade att de delar upp barngruppen under sina 

samlingar, antingen i två eller tre olika grupper. Barnen delas då in antingen efter ålder eller 

efter hur långt de kommit i sin utveckling. Alla som använde sig av de regelbundna 

samlingarna menade att de var flexibla när det gäller tiden och ibland även plats. Om ett barn 

skulle komma kvart över nio och samlingen vanligtvis börjar klockan nio, väntade de in det 

barnet innan samlingen började. Deras flexibilitet visades även om det till exempel var en 
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solig dag. Då gick barngruppen ut istället och hade antingen en mindre samling ute eller så 

uteblev den helt den dagen. En pedagog förklarar: 

Jag tror att rutiner skapar trygghet, vi på avdelningen tror det. Vi 

delar oftast in oss i två grupper. Barnen får välja om de vill vara med 

i den s.k. storsamlingen, som är vid golvet traditionellt, eller 

lillsamlingen där barnen sitter vid matbordet. Oftast samma tid och 

plats, men är det fint väder kan vi ha en samling utomhus. Så vi måste 

inte, men oftast har vi en samling klockan nio när alla barn har 

kommit eller innan maten.  

De som var mer skeptiska till den traditionella samlingen påstod att det inte är bra att ha 

samling bara för samlingens skull och att det är bättre att dela upp barngruppen i mindre 

grupper. Här åskådliggör vi för ett annat svar angående uppfattningen om den traditionella 

samlingen: 

Nej, jag tror inte på det. Det är inte roligt med samlingar där man 

bara sitter och tillrättavisar barnen – sitt still! o.s.v. och barnen är 

totalt ointresserade. Jag tror att de får ut mycket mer om man delar in 

barnen i mindre grupper, till exempel inför eller under en aktivitet. 

Men ibland kan de vara bra också, vi har sådana ibland.  

Citaten illustrerar att barngruppen ska delas in när det är samling, trots att de har olika åsikter 

om den traditionella samlingen. I det övre citatet framkommer hur pedagogen anser att rutiner 

skapar trygghet, medan det andra citatet belyser att en traditionell samling med alla barn kan 

upplevas som att den saknar mening. Det blir svårt att nå ut till alla barn och få dem aktiva 

och intresserade i samlingen.   

Dessa två kategorier kunde vi urskilja i resultatet: 

A) Rutiner och trygghet  

B) Inte meningsfull 

 

5.2     Pedagogiskt syfte 

I det här stycket framställs resultatet från våra intervjufrågor som behandlar samlingens syfte. 

Vad vill de att barnen ska få ut av samlingen? Vi redovisar även hur de ser på barnens 

inflytande och delaktighet i samlingen.    

 

5.2.1   Det övergripande syftet enligt pedagogerna 

Syftet som pedagogerna hade med samlingen var varierande. Respondenterna nämnde att ett 

syfte var att alla barn skulle bli sedda och hörda. Detta kunde exempelvis ske när de tog 

närvaron. Pedagogerna menade att barnen vet att de betyder något, att de är en del i gruppen. 
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När barnen är sjuka och hemma vet de att de omnämns i förskolans samling. Det ansågs även 

betydelsefullt att barnen fick tränas i social kompetens, som att kunna lyssna till både sina 

kamrater och pedagoger, ta hänsyn och att våga tala inför gruppen. Turtagning var även ett 

begrepp som omnämndes bland våra respondenter och de menade att samlingen även kunde 

vara bra som träning inför skolan. I resultatet såg vi även att de lägger stor vikt vid att 

samlingen ska vara rolig och lustfylld för barnen. Det ska vara en glädjefylld stund som 

fångar barnens intresse och därmed menar pedagogerna att de även kan få in ett lärande hos 

barnen. Lärande var en aspekt som framträdde tydligt i vårt resultat. Nedan följer två citat 

från transkriptionerna som förtydligar det vi har observerat kring syftet: 

Barnen ska känna gemenskap tillsammans som en grupp, alla ska bli 

sedda och hörda. Som pedagog vill man ju även ha ett lärande, ett 

budskap som man vill förmedla. Det är även bra om de får träna på 

att lyssna och prata inför varandra i grupp. 

Syftet är dels att de ska känna sig så trygga att alla barn kan komma 

till tals i samlingen, antingen genom att säga sitt namn, räcka upp 

handen eller kanske att de t.o.m. vill berätta något för gruppen. Sen 

försöker vi förstås smyga in lite annan kunskap i olika ämnen också. 

Men främst att de ska våga prata efter sin förmåga.        

Här belyses vikten av att barnen får vara delaktiga i en gemenskap och att de kan träna sina 

sociala förmågor. Att våga prata inför grupp, räcka upp handen och säga sitt namn, kunna 

lyssna till andra ses som träning inför skolan.   

Dessa fem kategorier kunde vi urskilja i resultatet: 

A) Alla sedda och hörda  

B) Social kompetens  

C) Roligt  

D) Lärande  

E) Gemenskap 

 

5.2.2   Uppfattningar om barnens inflytande och delaktighet  

   Inflytande 

Vad gäller barnens inflytande över samlingen och dess innehåll såg vi en tydlig skillnad 

mellan pedagogerna. De ansåg att barnen hade stort inflytande p.g.a. att de arbetade efter 

barnens intresse. Det talades om direkt och indirekt inflytande. Genom att de lyssnar in 

barnens intressen och arbetar efter det menades att barnen har indirekt inflytande. De kunde 

även ha direkt inflytande, exempelvis genom att de får önska sånger och lekar i samlingen. En 

pedagog menar: 
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Det är lättare att få med barnen om det är någonting som de är 

intresserade av, de märker man. Så självklart blir ju innehållet efter 

deras intresse.   

Det som även framkom av pedagogerna var att barnens inflytande inte var stort nog. En 

pedagog beskriver: 

Ibland har de inflytande när man sitter och pratar kring deras 

intressen. Men sen är det ju vi, vi styr ju jättemycket tycker jag. Det 

ska man nog tänka till lite på. Man kan ju tro att de har inflytande när 

vi tar fram sångkorten, men egentligen inte, det är ju jag som har valt 

sångerna.  

Pedagogerna menar här att barnen har inflytande när de arbetar och formar innehållet efter 

barnens intressen. Vi ser i det första citatet hur det indirekta inflytandet beskrivs, genom att 

pedagogerna redan innan samlingen observerat vad barnen är intresserade av. Detta intresse 

blir sedan innehåll i samlingen. Det andra citatet belyser mer det direkta inflytandet, då 

barnen får möjlighet att välja sång. Här framkommer även hur mycket pedagogerna styr i 

verksamheten och att barnen bör få större inflytande.  

A) Barnens intresse  

B) Brist på inflytande   

  

   Delaktighet 

Angående barns delaktighet i samlingen menade samtliga pedagoger på ett eller annat sätt, att 

den är avgörande för att det ska bli en lustfylld och givande stund för dem. De vill att barnen 

ska vara aktiva, nyfikna och de ges tillfällen att ta plats i samlingen, exempelvis genom att få 

dela ut frukten. En pedagog uttrycker: 

Det går inte att ha en samling om man inte får barnen med sig. Det 

gäller att fånga dem så att de känner att de är med och att barnen 

tycker om det man gör. Så får inte de vara delaktiga och styra lite så 

tappar man dem.  

Pedagogen förtydligar här hur viktigt det är med aktiva barn för att samlingen ska vara rolig 

för dem och även skapa nyfikenhet genom att fånga deras intresse. Hon påpekar också att 

barnen ska få styra lite, vilket kan kopplas till att de ska få känna eget ansvar som att dela ut 

frukt.   

C) Lustfylld  

D) Aktiva/nyfikna 

 

   Frivillighet 

Resultatet visade att pedagogernas uppfattning var att barnen hade valmöjlighet när det gällde 

att vara delaktig i samlingen. Den var nästan alltid frivillig, men det betonades att det var 
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deras strävan att få med alla barn i samlingen. Ett mönster som framkom här var att åldern på 

barnen hade en viss betydelse när det gällde valmöjligheten. De äldsta barnen hade större 

påtryckning att klara av att medverka i en samling, än en nyinskolad ettåring. En pedagog 

uttalar sig: 

Målet är väl att alla ska vara med men vi kan ju aldrig tvinga någon. 

Men ofta när man fångar barnens intresse så brukar de vilja vara 

med. Det är väldigt ovanligt att de inte vill.   

Det här citatet belyser två kategorier som vi urskiljt i transkriberingen. Dels, som informanten 

beskriver det, att samlingen inte ska upplevas påtvingad, dels att den här situationen aldrig 

behöver inträffa om innehållet är något som tilltalar barnen. Den andra kategorin riktar sig 

återigen till barnens intresse som redan finns redovisad som kategori A (se sid.14).      

E) Inte påtvingad 

 

5.3   Innehållsliga teman  

I vår sammanställning såg vi att alla pedagoger improviserar mer eller mindre när det gäller 

samlingens innehåll, men att alla har en grundplanering i botten. Innehållet i samlingen visade 

sig variera en hel del beroende på syfte och tema. Vi har ändå urskiljt inslag som förekommer, 

till exempel; närvaro, datum, frukt, sång och aktuella händelser. Med närvaro menas här att 

räkna barnen, vilka är här, skriva deras namn, men även se vilka barn som kommer senare 

eller inte är på förskolan av någon anledning. Att använda datum i samlingen var också 

ganska brukbart. Då var det främst veckodagarna som togs upp. En pedagog beskriver 

innehållet:   

Väldigt varierat och beroende på vem det är som har samlingen. Vi är 

fyra personal inne hos oss och lite beroende på vad vi tycker barnen 

behöver just nu. Vi har alltid med veckodagar, räknar hur många 

barn det är, vilka barn som inte är där, vem kommer sen och skriver 

upp alla barn, det är alltid med. Skriva, läsa, räkna antal, den som 

inte är här att den blir nämnd. 

När det gäller frukt så var det något som ingick i de flesta samlingar, även om det inte var 

någon skriven lag. Någon beskrev det som att tidpunkten för frukt är en bidragande orsak, då 

samlingen oftast ligger mellan frukosten och lunchen. När det gäller sången så var det 

någonting som de flesta samlingar var en del av. Det kunde bland annat vara en sångpåse eller 

att sjunga matramsan. Ett annat inslaget som vi kunde se var återkommande är aktuella 

händelser. Det kan till exempel vara en konflikt som behöver ventileras i barngruppen eller 

vad som ska ske under dagen. Här följer ett citat där en pedagog tar upp några kategorier som 

nämnts: 

Det beror som sagt på vilken typ av samling. På skogsutflykterna 

sitter vi tillsammans och har en liten samling och så har vi ju 
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sångsamlingar med sång och musik. Sen kan vi även planera 

samlingar efter behovet i barngruppen, t.ex. nu så har vi pratat om 

hur man är en bra kompis. Före maten har vi också en samling, den 

har vi varje dag och där brukar vi även kunna ta upp saker som är 

aktuellt eller sjunga. 

Det första citatet belyser närvaro och datum. På den här avdelningen är dessa inslag med i alla 

samlingar. Den är även ett bra tillfälle för att alla barn ska bli sedda genom exempelvis 

närvaron, då alla får säga sitt namn. Det andra citatet åskådliggör sången som en viktig del av 

samlingens innehåll. Där beskrivs både att det förekommer sångsamlingar, men även att sång 

kan ingå i den återkommande samlingen före maten. En annan företeelse som pedagogen 

upplyser om är att ta upp aktuella händelser. Hon menar att behovet, det som behövs samtalas 

om just nu i barngruppen, är hur en bra kompis ska vara. 

Dessa fem kategorier kunde vi urskilja i resultatet: 

A)Datum  

B) Närvaro  

C) Frukt  

D) Sång  

E) Aktuella händelser 

 

5.4   Resultatanalys 

Figuren nedan visar en förtydligad sammanställning av vårt resultat, där bokstäverna 

representerar de olika kategorier vi presenterat tidigare. 

 A B C D E 

Begreppet samling Samlas i 
grupp 

Gemensamt  
innehåll 

Förmedling   

Vad samling inte är Fruktstund / 
måltider 

Aktiviteter Stor 
sångsamling 

  

Den traditionella 
samlingen –  
samma tid och 
plats 

Rutiner och  
trygghet 

Inte 
meningsfull 

   

Det övergripande 
syftet 
enligt pedagogerna 

Alla sedda  
och hörda  

Social 
kompetens 

Roligt Lärande Gemenskap 

Uppfattningar om 
barnens 
Inflytande och 
delaktighet 

Barnens 
intresse 

Brist på 
inflytande 

Lustfylld Aktiva/nyfikna Inte 
påtvingad 

Innehållsliga 
teman 

Datum Närvaro Frukt Sång Aktuella 
händelser 

Figur 1 - sammanställning av resultatet 
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För pedagogerna betyder begreppet samling att samlas i grupp. Något gemensamt ska ske och 

pedagogerna menar att samlingarna ska innefatta ett lärande. Kunskap ska förmedlas till 

barnen och andra aktiviteter som gymnastik, måla och måltider anses inte som en samling, 

trots att barnen är samlade i grupp och faktiskt gör något gemensamt. När det gäller den 

traditionella samlingen kunde vi urskilja två olika svarstyper från våra respondenter. De som 

använde sig av traditionella samlingar och var positivt inställda till dem och de som var mer 

kritisk till den formen av samlingar. Det som avgör deras meningsskiljaktigheter är hur 

begreppet tolkas. Åberg och Lenz Taguchi (2006) menar att det är relevant för både personal 

och barn att diskutera och skapa en förståelse kring innebörden i begreppet samling. Vår 

definition av traditionella samlingar i intervjuerna var att den sker på samma tid och samma 

plats och respondenterna ombads förklara vad de ansåg om dem. Följden av detta blev att 

varje pedagog själv gjorde egna tolkningar kring den traditionella samlingens innehåll och 

utformning. Alla hade någon form av samling i sin verksamhet och ofta delades barngruppen 

till mindre grupper, efter ålder eller mognad. Skillnaden var att de som var positivt inställda 

till traditionella samlingar benämnde dessa uppdelade samlingar för traditionell samling. En 

förklaring skulle kunna vara att de har gjort sin egen tolkning och definition av begreppet. 

Syftet med de samlingar som pedagogerna hade kunde variera lite beroende på vilken sorts 

samling det var, men det som var intressant enligt vår mening, var att ett flertal av syftena 

hade en koppling till skolans värld. De ville att barnen skulle få träna på att prata i grupp, 

kunna lyssna till sina kamrater och pedagoger, närvaro skulle tas och ett lärande skulle 

förmedlas. Simeonsdotter Svensson (2009) beskriver en studie där samlingens syfte är att den 

ska vara skolförberedande. Räcka upp handen, lyssna på andra och kunna sitta still är några 

färdigheter som barnen ska lära sig. Lärande och samling verkar vara nära sammankopplande 

i vår studie. 

Barns inflytande och delaktighet i samlingen visas i vårt resultat vara ganska svårt för 

pedagogerna att uppnå till den gräns de eftersträvar. De pedagoger som menade att barnen 

hade inflytande, indikerade att de arbetade efter barnens intressen. 

Efter att ha analyserat vårt resultat ser vi ett samband mellan samlingens innebörd och dess 

syfte. Pedagogerna beskriver att innebörden handlar om förmedling, vilket även är ett av de 

övergripande syftena i samlingen. En annan koppling som vi urskiljt är någon form av 

gemenskap. En orsak till detta samband kan vara att pedagogerna kopplar syftet till 

definitionen. Istället för att endast fundera kring hur de definierar samlingen som begrepp, kan 

de ha kopplat begreppet till dess syfte. 
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6.     Diskussion/Slutsats 

Vår första fråga som vi ville få en större förståelse för är vilken innebörd begreppet samling 

har för pedagogerna i förskolan. Det som framkom i vår undersökning angående detta var att 

samlas i grupp, gemensamt innehåll och förmedling är vad pedagogerna kopplar till samling 

som begrepp. Återkopplar vi detta till Rubinstein Reich (1993) och hennes definition av 

begreppet ser vi både likheter och skillnader mellan henne och pedagogerna. Rubinstein Reich 

(1993) menar att samling är när barn och vuxna sitter samlade och har gemensamma 

aktiviteter. Här är sambandet att det även i vår studie framkommer att samling är när man 

samlas kring något gemensamt. Något som skiljer är dock att vi i vårt resultat såg att 

aktiviteter inte kopplades till samlingen, vilket Rubinstein Reich (1993) nämner i sin 

definition. Hon avser att samlingen innefattar aktiviteter som leds av vuxna. Pedagogerna som 

vi intervjuade tog upp att aktiviteter som fotboll, måla, stor sångsamling och utelek inte är 

samling. En orsak till detta skulle kunna vara att dessa aktiviteter inte anses som vuxenstyrda, 

till skillnad från samlingen. I sådana fall stämmer Rubinstein Reich (1993) definition överens 

med pedagogernas uppfattning kring begreppet.  

När det gäller stor sångsamling är den dock oftast vuxenstyrd. Här tror vi att det är saknaden 

av att något ska förmedlas som ligger till grund för att inte sångsamlingen ses som en samling. 

Detta samband såg vi inte från början och har fått en ökad förståelse för vikten av att diskutera 

begrepp som samling och dess innebörd. Åberg och Lenz Taguchi (2006) belyser just vikten 

av att diskutera begreppet samling, så att dess innebörd förstås av alla. Det här fick vi själva 

erfara när vi sammanställde resultatet kring den traditionella samlingen. Vi såg två tydliga 

kategorier angående pedagogernas uppfattning kring begreppet. De som inte ansåg att den var 

meningsfull, framförde bland annat argument som att det är bättre att dela in barngruppen i 

mindre grupper. Den andra kategorin hävdade att den traditionella samlingen skapade rutin 

och trygghet för barnen. Det intressanta här är att pedagogerna med denna uppfattning just 

delar upp sina barngrupper, efter ålder eller mognad. Vi tolkar det som att båda kategorierna i 

grunden har liknande uppfattningar kring begreppet traditionell samling, men att de som var 

positiva till den har reformerat den till något de kan stå för. Båda kategorierna delar upp 

barnen i samlingen, men bara ena kategorin definierar detta som traditionell samling.  

Betydelsen av att dela in barngruppen var alltså framträdande hos pedagogerna i båda 

kategorierna och det kan även styrkas av tidigare forskning. Både Eide, Os och Pramling 

Samuelsson (2012) och Åberg och Lenz Taguchi (2006) förespråkar den mindre samlingen 

och menar att det i den stora samlingen kan vara svårt för barnen att göra sig hörda och känna 

sig delaktiga. I de mindre samlingarna får barnen större möjlighet att kunna ställa frågor, 

diskutera och lyssna. Karlholm och Sevòn (1990) tar upp fördelar även med den stora 

samlingen, nämligen att den skapar en vi – känsla och gemenskap i gruppen. Beroende på 

innehållet kan det även vara roligare att vara många, exempelvis vid dramalek. När vi nu ser 

till alla argument och perspektiv kring gruppstorlek, kanske ett bra alternativ vore att variera 

samlingens form efter innehåll och syfte. Ser vi till pedagogerna och vårt resultat finns det 

många fördelar med att dela upp barngruppen, dock finns det enligt Karlholm och Sevòn 

(1990) syften som inte blir berörda, nämligen att känna gemenskap och ha roligt med hela 

barngruppen.  
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Vår andra frågeställning handlar om vilket syfte pedagogerna har med samlingen i förskolan. 

Lärande och social kompetens var syften som framträdde i vårt resultat. De menade att 

samlingen var ett bra redskap för att barnen skulle tränas inför skolan, genom bland annat att 

kunna lyssna, tala i grupp och öva turtagning. Rubinstein Reich (1993) och Simeonsdotter 

Svensson (2009) beskriver båda studier där samlingen i förskolan ses som skolförberedande 

och ett lärandetillfälle. Detta menar vi stämmer bra överens med det vi sett i vårt resultat. 

Något som våra respondenter betonade var dock att samlingen skulle vara rolig och lustfylld, 

något som vi inte har sett i tidigare forskning. Pedagogerna menade att man kan fånga barnens 

intresse om samlingen är lustfylld och att det i sin tur leder till att barnen lär sig något. Det här 

är något vi har funderat på, måste samlingen innefatta ett lärande eller kan målet med 

samlingen ”bara” vara att erbjuda barnen en lustfylld stund? Rubinstein Reich (1993) 

förklarar att samlingen ofta ses som den mest undervisande delen i förskolan där kunskap ska 

förmedlas. En försiktig gissning kan vara att det här hänger samman med förskolans läroplan. 

Mål ska uppnås och pedagogerna försöker kanske därmed få in så mycket lärande som möjligt 

i samlingsstunden. Samlingen kan planeras och de kan på ett tydligt sätt redovisa vad de 

faktiskt har gjort. De kanske har svårare att se lärandet som förekommer i den fria leken.  

En intressant aspekt är dock att samlingen inte verkar ha ändrat sin utformning i någon större 

utsträckning, trots att synen på förskolans verksamhet har förändrats. Tidigare sågs förskolan 

mer som en institution som sysslade med barnpassning, ändå ser samlingen likartad ut idag 

trots att det nu finns kunskaper som visar att den fria leken är väldigt betydelsefull ur ett 

lärandeperspektiv. Något som ligger i tiden idag och omnämns i Lpfö 98, reviderad 2010, är 

barns inflytande och delaktighet. Vårt resultat visade på två kategorier angående detta, att 

barn har inflytande under samlingen eller att pedagogerna upplevde att barnen har för lite 

inflytande. De beskriver att barnen har inflytande när de arbetar efter barnens intresse, vilket 

benämndes som indirekt inflytande. Emilsson (2008) har i undersökningar sett att det verkar 

vara en svår uppgift att låta barnen ha inflytande och vara delaktiga i samlingen. Bidragande 

faktorer kan enligt Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) vara pedagogens maktposition 

över barnen eller som Ekström (2007) belyser, att barnen i den strukturerade samlingen har 

vissa förväntningar på sig. Men vad är egentligen inflytande och delaktighet i samlingen? En 

orsak kan vara vem som tolkar begreppen. Westlund (2011) beskriver att barn har inflytande 

när de får välja en sång, medans detta inflytande inte ansågs vara tillräckligt i vårt resultat, då 

det menades att det ändå är pedagogen som i grunden bestämt och valt ut sångerna. En 

intressant diskussion anser vi är, vad som är viktigast i detta avseende. Ur barns perspektiv 

kanske inflytande upplevs genom att få välja en sång, medan det från pedagogerna ses som 

inbillat inflytande. Det handlar om ur vems perspektiv begreppen ska tolkas, barnens eller 

pedagogernas.  

Vi har genom den här studien erfarit att ett begrepp kan många betydelser, vilket kan vara bra 

att diskutera i ett arbetslag. Pedagogernas syfte med samlingen inbegriper många viktiga delar 

som barnen behöver. Samlingen kan vara ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att barnen 

tränas i social kompetens och bekräftar varje enskild individ genom att ta närvaro. Ändå säger 

både Simeonsdotter Svensson (2009), Ekström (2007) och Eide, Os och Pramling Samuelsson 

(2012) att det är en stor brist på barns inflytande och delaktighet i samlingen, vilket även 
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visades i vårt resultat. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att detta beror på en 

brist i kunskap hos de som arbetar i förskolan. Det behövs mer insikt både om barns 

kunskapsbildning, men även om hur barn ska tolkas för att fånga upp deras intressen. 

Forskarna påpekar att all dokumentation måste analyseras och detta gärna tillsammans med 

barnen. 

Klart är att innebörden med begreppet samling och dess syfte hänger starkt samman enligt vår 

undersökning. I en samling ska något förmedlas, gärna något skolförberedande. Det ska bli 

intressant att följa utvecklingen om samlingens framtid nu när vi fått en större insikt i 

samlingen i förskolan. Vi har fått en större förståelse både kring pedagogernas syften samt 

problematiken med att genomföra en meningsfull samling. Vart är samlingen på väg? 

Kommer den att följa gamla mönster eller skådar vi en utveckling med nya tillvägagångssätt 

där barnens inflytande blir mer tydligt?        

    

6.1 Vidare forskning 

Vi valde att göra vår undersökning med hjälp av intervjuer som metod. Det skulle även ha 

varit intressant att göra observationer av samlingsstunder, för att jämföra pedagogernas 

uppfattningar med det som faktiskt sker. Barnens perspektiv skulle också vara intressant att 

studera närmre. Vilken uppfattning har de om samlingen, tycker de att de har inflytande och 

hur stämmer deras upplevelser överens med det som pedagogerna faktiskt utövar? En annan 

infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka pedagogernas metoder för att uppnå en 

meningsfull samling.        
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Bilaga 1 

 

Frågeguide till pedagogerna  

 

* Vad betyder begreppet samling för dig?  

* Finns det storgruppsaktiviteter som du inte skulle kalla samling?  

* Har ni någon form av samling och vad är i sådana fall syftet med den?  

* Vad anser du om s.k. traditionella samlingar, som sker på samma tid och 

samma plats varje dag?  

* Hur skulle du beskriva innehållet i era samlingar?  

* Hur planeras samlingen? Är den alltid förberedd eller improviserar du?  

* Hur skulle du beskriva barnens inflytande vad gäller samlingens innehåll?  

* Måste alla barn delta i samlingen? Varför/varför inte?  

* Vad vill du att barnen ska få ut av samlingen?  

* Hur ser du på barns delaktighet i samlingen?  

 

   

 

 

 

 


