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Sammanfattning 
Samlingen är en integrerad del av den svenska förskolan och den cirkulära samlingen 

härstammar ur Fröbelpedagogiken. Vår studie handlar om pedagogers syn på samlingen samt 

hur de införlivar demokratin i samlingen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi 

sett olika tillvägagångssätt i samlingen som pedagogerna använt sig av.  

  

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi där vi använt oss av intervjuer för 

insamlandet av data. Intervjuerna har genomförts med tio ordinarie pedagoger på fyra 

avdelningar i en kommun i södra Sverige.    

  

Genom individuella intervjuer vill vi belysa pedagogers syn på den cirkulära samlingen som 

verktyg i den pedagogiska verksamheten. Vi vill undersöka hur pedagogerna beskriver 

organisation och sitt ledarskap för att främja barnens delaktighet och in flytande.  

  

Pedagogerna i intervjuerna är överens om att barn ska ha inflytande i samlingen samt att barns 

intresse och behov ska styra samlingens form. Det råder även en konsensus om att samling inte 

passar alla barn. Då måste pedagoger bemöta de barn som inte vill eller klarar av en samling 

där hela gruppen är närvarande. På flera avdelningar väljer pedagogerna att dela upp 

barngruppen i mindre grupper för att kunna ge alla barn tal-utrymme.   
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INLEDNING   
Vi är två studenter som har valt att skriva om pedagogers syn på samlingen. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, har vi varit med om olika utformningar av samlingen 

och även varit på förskolor där samlingen mer eller mindre är avskaffad från verksamheten. Vi 

har även deltagit i diskussioner med verksamma inom förskolan om samling vilket har 

inspirerat oss att studera samlingen. I sociala medier har det uppstått diskussioner angående 

samlingens vara eller icke vara. Pedagoger i förskolegrupper ifrågasätter syftet med samlingen 

och menar att det finns andra sätt att uppfylla läroplanens intentioner. Andra pedagoger menar 

att det är pedagogens uppgift att koppla läroplanen till samlingen via de olika målen som 

förskolan skall sträva efter.  

  

Samlingen, där vi syftar på den cirkulära storsamlingen, har en integrerad och nästintill 

oemotsagd plats i förskolans verksamhet sedan lång tid tillbaka. Vi minns tillbaka till när vi 

själva gick i förskolan och deltog i samlingar. De samlingar vi sett under VFU påminner om de 

från vår barndom. Därför anser vi att det finns ett värde i att studera hur pedagoger ser på 

samlingen som pedagogiskt verktyg eftersom förskolan hela tiden utvecklas och formas utifrån 

samhället. Vidare lyfter Rubinstein Reich (1996) att det finns många skäl att studera samlingar, 

trots att den delen utgör en liten del av förskoledagen.  

  

Vår avgränsning handlar om att titta på pedagogernas syn på samlingen som en del i det 

demokratiska arbetet. Hur de motiverar de pedagogiska val de har gjort kring samlingen samt 

vilka strategier de använder.  
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SYFTE  
Genom intervjuer vill vi belysa pedagogers syn på den cirkulära samlingen som pedagogiskt 

verktyg i den pedagogiska verksamheten. Vilka hinder och möjligheter kan pedagoger möta i 

samlingen för det demokratiska arbetet i förskolan? Vi vill lyfta exempel på strategier 

pedagogerna använder för att väcka lust och nyfikenhet hos barn som gör att barn kan tillägna 

sig ny kunskap.   

Begreppsförklaring  

Samling  

När vi benämner samling (på engelska: Circle-time) syftar vi på den cirkulära storsamling där 

hela barngruppen sitter tillsammans i ett, av pedagogerna, planerat moment. Vanliga inslag som 

förekommer under samlingen har bland annat varit information om närvarande och frånvarande 

barn, sånger och sagor samt rytmiska övningar.   

Pedagoger  

När vi benämner pedagoger beskriver vi personal som arbetar i barngruppen. Yrkeskategorier 

som faller inom ramen för pedagoger är förskollärare, barnskötare och icke-utbildade men 

verksamma inom barnomsorgen.  

  

Demokratiskt arbete  

Begreppet demokrati kan inrymma en rad olika aspekter. Vår utgångspunkt är inte att fastställa 

i detalj vad den innefattar utan studien bygger på att ta reda på vad det kan innebära i förskolans 

verksamhet utifrån respondenterna beskrivningar. Men det vi är intresserade av är barns 

delaktighet och inflytande liksom pedagogernas sätt att främja sådana möjligheter för barnen.  
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BAKGRUND  
Vi har delat upp bakgrunden i två teman vilka är Samlingen i förskolan och Demokrati i 

samlingen.  

Samling i förskolan  

Under 1970-talet hade samlingen sin första svacka i och med Barnutredningen som 

förespråkade samtalet med det enskilda barnet istället för gruppsamtal (Olofsson, 2010).  

Däremot var samlingens position hos pedagogerna stark och den fick ett uppsving i och med 

Pedagogiskt program för förskolan (1987) och där finns samlingen beskriven och motiverad.  

Samlingens syfte beskrivs vara att utveckla gruppkänslan och att få se alla i gruppen samtidigt 

- barn och vuxna samt att göra en gemensam aktivitet. Andra skäl som lyfts för samling är att 

ge information om något som har hänt eller skall hända men även att barnen skall ha möjligheter 

att utveckla sin förmåga att uttrycka sig. Olofsson (2010) beskriver att samlingen har haft en 

stor betydelse för förskoleverksamheten.  

  

Forsberg Ahlcrona (2014) lyfter att samlingen som pedagogiskt verktyg och metod har haft en 

självklar plats i förskolans tradition. I tidigare styrdokument från socialstyrelsen (1987) framgår 

det att pedagogerna skall ha ett tydligt syfte med samlingen och att den skall vara planerad. 

Bilden av samlingen har förändrats från att ha handlat om ett specifikt syfte till att bli mer 

spontan. Forsberg Ahlcrona (2014) beskriver att studenter vittnar om att samlingen i allt större 

grad kommit att handla om att informera om närvaro, eventuella kommande händelser samt 

innehåll som fruktstund och högläsning.  

  

Rubinstein Reich (1996) skriver att samlingen har funnits som en del av förskolan i många år. 

Den har haft olika utformningar men i det stora hela har den gemensamma bilden för samling 

sett likadan ut. Något som har förändrats är dialogen mellan pedagoger och barn i samlingen. 

Förr var samlingen ett moment där pedagogen förmedlade kunskap till barnen som satt snällt 

och lyssnade. Idag anses det vara viktigt att barn ges möjlighet att vara med och påverka och 

samverka med de som är inblandade i samlingen. Den cirkulära formen under samlingen har 

sina rötter i Friedrich Fröbelpedagogik. Hans teori om lärande anses vara grunden till dagens 

samlingar.   Han hade en grundtanke om att människan utvecklar sig själv genom att iaktta och 

interagera med omvärlden. Den återfinns även i den sociokulturella teorin som syftar till att 

lärande sker i sociala sammanhang. Samlingens form har inte förändrats anmärkningsvärt. 

Pedagogen samlar barngruppen på en matta på golvet eller vid ett bord för att informera eller 

hålla i en aktivitet. Den stora skillnaden i samlingen såsom den sett ut tidigare är kopplat till tid 

och innehåll samt pedagogens kunskap och perspektiv. Samlingen ska idag vara kort och utgå 

från barns intressen och behov. Lärandet sker ihop där pedagogen och barnen utforskar 

tillsammans.  

  

Olofsson (2010) skriver om de olika samtalen som kan ske i samlingen. Ett ledande samtal 

innebär att pedagogen ser till att alla deltagande håller sig till ämnet. I det förhörd-styrda 

samtalet ställer pedagogen frågor som denne redan kan svaret till. Det så kallade äkta samtalet 

innebär att pedagogen ger barnen frihet och ställer frågor utifrån sin egen nyfikenhet. Samtidigt 

hävdar Olofsson att ambitionen om att ha ett äkta samtal är komplicerad att genomföra i 

helgrupp när alla barn är närvarande. Hon menar att sådana samlingar lätt spårar ur och att 

pedagogen förmanar och tjatar på barnen istället.   
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Demokrati i samlingen  

I Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev.2016) framgår att förskolan skall vila på demokratiska 

grunder. Pedagogerna skall ansvara för att verksamheten bedrivs i demokratiska former och att 

barn utvecklas till demokratiska medborgare. Däremot framgår det inte hur pedagoger ska leva 

upp till förskolans intentioner utan det är upp till varje arbetslag och förskola att tolka 

läroplanen själva. I läroplanen finns att utläsa att varje barn skall ges möjlighet att bilda sina 

egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar (Lpfö98, rev. 2016). Det kan 

kopplas till Barnkonventionen (2009) som anger att barn har rätt till sin egen åsikt och friheten 

att uttrycka dessa. I förskollärarens ansvar ingår även att varje barn skall få sina behov 

respekterade och tillgodosedda.  

  

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 

förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar. (Lpfö 98, 

rev.2016, s.8)  

  

Ringsmose och Kragh-Müller (2013) lyfter att barns uppfattning om samhället bygger på den 

kultur barnet befinner sig och deltar i. Enligt en mätning mellan 1995-2005 låg de 

skandinaviska länderna i topp baserat på hur demokratiskt landet är. Författarna menar att de 

nordiska länderna till stor del har samma slags kulturella och historiska värderingar. Utifrån ett 

micro-macrosystem beskriver Ringsmose och Kragh-Müller hur bestämmelser på samhällsnivå 

påverkar barns utveckling till demokratiska medborgare. Genom att låta barnen ha inflytande 

över sina egna liv, menar författarna, påverkar barnen till demokratiska individer. Kragh-Müller 

och Rebecca Isbell (2011) intervjuade barn på två förskolor, en i Danmark och den andra i USA. 

I rapporten framkom att barn värderade möjligheten att få leka med vänner som väldigt hög. I 

leken upplever barn att de kan påverka i större grad än i andra situationer eftersom de kan 

bestämma vem de skall leka med, vad de skall leka och när. Barnen lyfte i intervjuerna att de 

inte tyckte om de styrda aktiviteterna, till exempel samlingen, när den var hårt strukturerad av 

lärare.  

  

Arnér (2012) beskriver att pedagogerna ska organisera barns vardag. Det ska finnas fasta 

hållpunkter för dem att relatera till, som samling, måltider, utevistelse och så vidare. Den fria 

leken ska varvas med de fasta rutinerna eftersom leken är enormt viktig för barns egna 

inflytande och demokrati.  

  

Förskolan ska sträva efter att varje barn:  

”utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 

att påverka sin situation”(Lpfö98, rev.2016. s.12)  

  

Detta är något som ska ske både i den styrda aktiviteten och i den fria leken. Styrda aktiviteter 

som måltider och samling är två ypperliga tillfällen för barn och pedagoger att samtala med 

varandra om dagen på förskolan eller välden utanför (Arnér 2012). Det är även ett bra tillfälle 

för pedagogen att lyssna på barnet och låta de få prata om vad den har gjort eller ska göra senare 

under dagen på förskolan. Ringsmose och Kragh-Müller (2013) reflekterar över kopplingen 

mellan vuxnas bemötande av barn i förskoleåldern. De kommer fram till goda erfarenheter där 

barnen får uppleva ömsesidig respekt och vuxna som är genuint intresserade av barns åsikter 

blir bidragande faktorer till ett demokratiskt klimat. Samtidigt lyfter författarna att det finns en 

risk att barnen upplever för mycket stress om de skulle få mer inflytande än de är mogna för. 

Sammanfattningsvis pekar styrdokument och forskning på att pedagogen fortfarande har en stor 

roll som ledare i den cirkulära samlingen.  
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TEORETISK RAM - SOCIOKULTURELL TEORI  
Det sociokulturella perspektivet har en integrerad del i förskolans läroplan trots att det inte 

benämns specifikt. Lärandet skall utgå ifrån samspel mellan barn och vuxna samt barn och 

andra barn. Den kulturella miljön lyfts också i läroplanen och där framgår det att miljön skall 

stimulera barnen att ta initiativ samt utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens.      

  

Säljö (2014) beskriver att Vygotskij menade att människan använder sig av redskap, artefakter 

som är fysiska såväl som mentala, för att hantera vardagen. Det handlar bland annat om 

språkliga redskap för att göra sig förstådd och fysiska saker för att underlätta. Säljö beskriver 

att en person som vill lyfta en sten, men inte klarar av det fysiskt, kan använda sig av en 

hävstång som underlättar. Samspelet har en viktig del inom den sociokulturella teorin och 

därför kan samling vara en mötesplats där barn och vuxna kan mötas i dialog. Dock krävs det 

av pedagogen att samlingen är ett öppet forum där alla deltagande ges lov och möjlighet att få 

delta aktivt. Vidare beskriver Säljö utvecklingszonen (engelska: zone of proximal development) 

som handlar om avståndet mellan vad en person kan lära sig på egen hand jämfört med stöd av 

någon med mer kunskap.   

  

Det vardagliga samtalet, menar Säljö (2014) är den viktigaste delen för att utvecklas. I samtalet 

utbyts information och erfarenheter som mottagaren kan ta del av. Inom den sociokulturella 

teorin kan en person inte undvika att lära, dock skiljer det sig mellan vad olika personer lär sig 

i en gemensam situation. Några barn tar till sig av den kunskap som förmedlas i aktiviteten som 

genomförs och andra barn lär sig det sociala beteende som förutsätts för att samlingen skall bli 

demokratisk. De flesta barn vet vad som skall hända i samlingen, antingen är det sång, 

information som pedagogen vill förmedla eller en fruktstund. Säljö (2014) hävdar att handlingar 

är situerade i den sociala praktiken. De regler som gäller i samlingen handlar många gånger om 

att barn inte skall avbryta varandra utan den som vill säga något får räcka upp handen. I en 

matsituation är det förväntat av pedagoger att barn inte skall avbryta varandra i samtalet, 

däremot behöver ingen räcka upp handen. Säljö (2014) lyfter även att det finns antaganden om 

hur lärande går till. De här antagandena som bland annat handlar om utformning av miljöer, 

litteratur och metoder i undervisningen, kan vara djupt rotade. Det skulle kunna innebära en 

risk att den enskilde inte uppfattar att det finns andra alternativ och använder metoder utan att 

ifrågasätta dem.  

  

Hwang & Nilsson (2011) beskriver Vygotskijs sociokulturella teori och lyfter att Vygotskij 

menade att barn bygger upp sin kunskap utifrån sina erfarenheter i gemenskap med andra. 

Kulturen var enligt Vygotskij starkt kopplat till barns utveckling och att barns utveckling var 

ett resultat av det sociala samspelet mellan barn och vuxna. Genom att använda sig av 

kommunikativ stöttning (på engelska: scaffolding) menade Vygotskij att den vuxne skulle leda 

barnet och ställa utvecklande frågor. I vår studie skriver vi bland annat om ledarskapet som 

handlar om hur pedagoger stöttar barn i deras utveckling i samlingssituationer och då menar vi 

att den sociokulturella teorin är lämplig att utgå från.  
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METOD  

Kvalitativ metod  

När vi började med vårt arbete var vi osäkra på vad vi ville undersöka. Vi hade båda ett 

gemensamt intresse för samlingen som pedagogiskt verktyg men vi var tvungna att diskutera 

vad vi egentligen ville veta. I de tidiga samtalen om samling pratade vi om samlingens vara 

eller icke-vara. Vi ställde oss frågande till vad pedagogerna tyckte kring samlingen. Skall 

samlingen finnas kvar i förskoleverksamhet eller är det förlegat? Vår uppfattning av en sådan 

frågeställning lutar sig åt ett kvantitativt syfte. Vi var dock inte intresserade av hur många som 

tyckte det ena eller det andra. Det som fångade vårt intresse handlade om varför och hur, därför 

passade en kvalitativ metod vårt syfte.  

  

Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning kan uppfattas som en strategi där fokus läggs på 

ord och tolkningar. Det finns en induktiv syn inom kvalitativ forskning som syftar till att teorin 

genereras utifrån insamlad data (Bryman 2011). Bryman (2011) beskriver de huvudsakliga 

stegen som ingår i en kvalitativ studie vilket oftast börjar med en generell frågeställning. För 

att få en djupare inblick i det som skall undersökas väljs sedan relevanta platser och 

undersökningspersoner ut. Vi utgick från att vi ville intervjua pedagoger eftersom vi ville 

studera syftet med samling. Efter insamlingen av data fick vi analysera och tolka den. Sedan 

tittade vi på de begrepp som framkommit och vilka teorier som kunde kopplas till analysen. 

Därefter sammanställdes allt i en resultatdel och sedan i det slutgiltiga steget kom 

diskussionskapitlet. Där kopplade vi resultatet till forskning som vi tagit upp i bakgrunden.    

Intervju  

Utifrån en kvalitativ metod har vi valt att använda oss av intervju för insamling av data. Lantz 

(2013) beskriver att intervjuaren bör börja intervjun med bakgrundsfrågor eftersom det är så 

kallade faktafrågor som är enkla att svara på. Det ger även intervjuaren en uppfattning om 

intervjupersonen och det sätter en ton på intervjuns form. Vidare beskriver Lantz att frågorna 

skall ställas i en logisk följd så att de upplevs naturliga för intervjupersonen. Skulle intervjuaren 

ställa frågor som behandlar olika ämnen är det mer logiskt att ta varje ämne för sig. På så sätt 

kan intervjupersonen svara på flera frågor samtidigt när de ges tal-utrymme för varje ämne och 

det upplevs mer logiskt.  

  

Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer vilket innebär att forskaren har en lista 

med frågor men att intervjupersonen ges en stor frihet att svara och styra intervjun. Forskaren 

kan även frångå sin lista och ställa motfrågor som är kopplade till svaren som intervjupersonen 

gett. För vår undersökning ville vi låta intervjupersonerna styra intervjun i största möjliga mån 

och har därför använt oss av semistrukturerade intervjuer som metod.  

  

Lantz (2013) lyfter att intervju skiljer sig från samtal eftersom det finns två tydliga roller som 

inte är jämställda. En person frågar och den andra personen svarar. Vidare har intervjun ett 

annat syfte än ett samtal eftersom målet med en intervju är att få information om ett avgränsat 

område vilket i vår studie handlar om samlingen.  

  

  

Urval  

Bryman (2011) lyfter att kvalitativa forskare många gånger väljer sitt urval utifrån en närhets- 

och igenkänningsprincip. I vår undersökning har vi valt att genomföra intervjuer på fem 
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avdelningar på tre förskolor i en kommun i södra Sverige. Förskolorna är sedan tidigare kända 

för minst en av oss och det är den personen som är känd för avdelningen som haft den primära 

kontakten med avdelningen. De som vi har valt att intervjua är ordinarie personal med 

varierande yrkestitlar.  Anledningen till de fem olika avdelningarna beror på att vi vill få ett 

vidgat perspektiv på hur pedagogerna resonerar kring samlingen trots att det är samma 

kommun. Intervjuerna har varit individuella eftersom vi ville få en helhetssyn på avdelningen 

där varje pedagog skulle få dela med sig av sina tankar. Vårt resonemang byggde på ett 

antagande om att det i gruppintervjuer kan var svårt att dela med sig av sina tankar av oro för 

hur arbetslaget skall reagera. Därför ansåg vi att det var mer lämpligt att utföra individuella 

intervjuer. Det kunde även minska riskerna att pedagogerna påverkar varandras svar. Ur ett 

praktiskt perspektiv tror vi även att det hade blivit problematiskt om vi skulle genomföra 

intervjuer med hela arbetslaget samtidigt eftersom intervjuerna skedde under verksamhetstid.  

Kontakten med förskolorna  
Veckan vi var ute och informerade om intervjuerna var påskveckan. Det passade in i vårt 

schema och vi antog att det skulle vara lugnare på avdelningarna. På den första avdelningen vi 

besökte var två av tre pedagoger närvarande. Vi bestämde ändå ett datum för intervju då den 

tredje pedagogen skulle närvara. Den andra avdelningen vi besökte hade planering och efter 

informationen lovade de att återkomma om intervjutider. Det gjorde de dock inte utan vi 

bestämde en intervjudag veckan därpå och kunde utföra intervjuerna den veckan. På den tredje 

avdelningen bokade vi in alla tre intervjuer på en gång. Den fjärde avdelningen lovade att de 

skulle återkomma och vi bokade in intervjuer med dem redan nästa dag.  

  

Fördelarna med att komma ut på förskolorna var att de kunde ställa frågor till oss på en gång. 

Den information vi lämnade ut gav en indikation på vad intervjun skulle handla om och vilka 

forskningsetiska principer vi utgår ifrån i forskningen. Nackdelarna med att inte bestämma 

något på en gång var att pedagogerna glömde höra av sig och vi ville inte vara påstridiga 

eftersom vi inte ville att pedagogerna skulle uppleva något tvång att delta i undersökningen. 

Det kunde lösas men vår upplevelse var att de anpassade sin verksamhet för att kunna delta och 

vid intervjudagen var två av fyra pedagoger frånvarande varav en pedagog var den vi haft den 

primära kontakten.  

Hermeneutik  

Thurén (2007) beskriver hermeneutiken som syftar till att skapa en förståelse genom empati 

och introspektion. Han lyfter även att det inte finns tydliga rätt och fel inom vetenskapsteorin. 

Hermeneutik handlar om att göra tolkningar. Forskarens egen förförståelse är viktig och ses 

som en tillgång. Men vilket värde har då hermeneutiska studier? Hur rimliga är tolkningarna 

som görs? I vår studie använder vi bland annat citat för att styrka våra tolkningar. Vi refererar 

till annan forskning och försöker förhålla oss kritiska och reflekterande till det vi påstår.  

Genomförande  

Efter att ha bestämt vilket ämne vi skulle ha, började vi leta efter vetenskapliga artiklar som 

kunde ge oss en bild av det vi ville undersöka. När vi funnit artiklar som vi ansåg relevanta för 

studien kunde vi formulera ett syfte. Vi diskuterade sedan vilken metodansats som skulle passa 

vårt syfte bäst och kom fram till att vår undersökning lutade mot en hermeneutisk inriktning 

och en kvalitativ metod. Vi bestämde oss för att dela upp arbetet så att den ena fokuserade på 

inledning och att hitta litteratur till bakgrunden. Den andra började skriva på metod delen för 

att beskriva kvalitativ metod och intervju som verktyg. När metod delen i stort sett var klar 

delade vi upp bakgrunden och kunde fokusera ingående på varje litteratur.  
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Alla intervjufrågor skrev vi tillsammans (se Bilaga 1) sedan skickades de in till handledaren 

som kom med förslag på hur vi kunde utveckla dem. Vi utförde även en pilotstudie på fyra 

förskollärare som kunde ge sina åsikter om frågorna. Pilotstudien hjälpte oss att förbättra 

frågorna och att förtydliga informationsbrevet. Det framkom av deltagarna att 

informationsbrevet var otydligt eftersom det inte framgick vad vi syftade till när vi använde 

samling som begrepp.  

Vi åkte ut och besökte de fem avdelningar på tre olika förskolor där vi eventuellt skulle utföra 

våra intervjuer och lämnade ut ett informationsbrev. I brevet informerade vi om 

undersökningens syfte och de forskningsetiska principerna som vi förhåller oss till. Under vårt 

besök bokade vi in tider när intervjuerna skulle genomföras med tre av fem avdelningar. De 

andra två skulle återkomma under veckan, men vi fick dock inget svar från dem. Efter att vi 

genomfört intervjuerna med den första avdelningen besökte vi återigen två av de avdelningarna 

som inte hade kunnat ge svar vid första tillfället. Då bokade vi in en dag med en av 

avdelningarna. Den femte avdelningen hade inte möjlighet att vara med och ströks därför från 

urvalsgruppen.  

Intervjuerna  
Vid intervjuerna satt båda två med medan en av oss höll i intervjun. Anledningen till att vi ville 

vara två stycken beror på att vi ville ha en gemensam tolkning av intervjun för att undvika 

missförstånd. Vid intervjuerna satt vi alltid vid ett bord där intervjuaren satt mittemot den 

person som blev intervjuad. Personen som antecknade satt oftast vid sidan om och talade enbart 

för att stötta upp, för att förtydliga om en fråga var svår eller om intervjuaren inte förstod svaret 

på frågan. Anteckningarna användes som stöd vid analysen för att vi enklare skulle kunna 

koppla till den intervju som vi analyserade. Vi spelade även in intervjun på våra telefoner för 

att kunna lyssna och transkribera i efterhand. Inspelningarna döptes till ”intervju x” där ”x” 

representerar siffran på den intervjun. Sedan lade vi över ljudfilerna på ett USB så att vi kunde 

radera filerna från mobilerna. Skrivdokumentet med transkriberingen fick samma filnamn som 

ljudfilen för att undvika att namn skulle förekomma om obehöriga personer fick tillgång till 

materialet. När alla intervjuer var genomförda delade vi upp dem mellan oss för att transkribera 

intervjun på egen hand. Det blev sammanlagt fem intervjuer var att transkribera och 

intervjuerna varierade mellan 10-30 minuter.  

  

Vi kom alltid en stund innan den planerade intervjun för att kunna ta fram vårt material och 

förbereda ett rum där intervjun skulle ske. Under den första intervjudagen valde vi att ha de två 

första intervjuerna i ett arbetsrum där vi kunde stänga dörren och på så sätt få en så tyst miljö 

som möjligt. I arbetsrummet fanns dock en skrivare, som är trådlöst uppkopplad till alla 

avdelningar, och den började skriva ut flera papper. Det blev ett störande moment som tog fokus 

från intervjun både från intervjupersonen och den som intervjuade.  För den tredje intervjun 

valde vi att flytta oss till köket. Då hade diskmaskinen redan hunnit bli klar och då kunde vi få 

sitta enskilt och genomföra intervjun utan några uppehåll. Den fjärde intervjun var under 

eftermiddagen på en annan förskola. Där fick vi sätta oss vid ett bord i ett konstruktionsrum 

och genomförde intervjun. På inspelningarna hörs barn som lekte i rummet utanför men det 

överröstar inte intervjupersonen och det störde inte under intervjun.     

  

Under dag två av intervjuerna använde vi samma lokal, som i den tredje intervjun, intervjuerna 

genomfördes på samma förskola men med en annan avdelning. Två av intervjuerna skedde 

under frukosten och vid en intervju kom det in annan personal som skulle hämta något som de 

hade missat att ta med till frukosten vilket resulterade i att vi fick ta en paus mitt i intervjun. 
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Den tredje intervjun den dagen hade vi i arbetsrummet där skrivaren stod. Den dagen var det 

ingen som skrev ut och vi kunde genomföra intervjun utan uppehåll.  

  

Dag tre för intervjuerna kom vi efter frukosten och kunde då sitta i köket och utföra 

intervjuerna. Vi stängde dörrarna och trots att barnen lekte i rummet bredvid kunde vi 

genomföra intervjuerna utan att bli störda av ljudet. Däremot hade vi svårigheter med taklampan 

över bordet. Den var av en modell som kunde höja och sänkas och den åkte ner ett fåtal gånger 

så att intervjupersonen och intervjuaren inte kunde se varandra.   

Forskningsetiska principer  

När vi besökte de olika avdelningarna lämnade vi ut ett varsitt informationsbrev (se Bilaga 2) 

till varje pedagog där vi förtydligade undersökningens syfte, vad vi vill undersöka, vem studien 

berör, att det är frivilligt samt att alla namn kommer att vara fingerade. Bryman (2011) beskriver 

informationskravet som innebär att forskaren skall informera de personer som berörs av 

undersökningen. Det skall framgå vad undersökningen går ut på, vad syftet är samt att 

försökspersonernas deltagande är frivilligt, vilket är samtyckeskravet, och att de har rätt att 

hoppa av undersökningen när som helst under studien.   

  

Innan intervjun börjat informerade vi återigen vad som gällde, att deltagandet var frivilligt, att 

materialet inte skulle komma att användas till något annat än undersökningen, att intervjun 

kunde avslutas när helst under intervjun och även efteråt, att alla namn skulle fingeras, 

konfidentialitetskravet, samt att ingen obehörig skulle ha tillgång till materialet. Löfdahl (2014) 

poängterar vikten av att det data som samlas in inte får användas i andra syften än 

undersökningen. Det skulle till exempel kunna handla om att ett specifikt barn observerats och 

pedagogerna vill ta del av det som observerats. Då skall forskaren hänvisa till nyttjandekravet 

eftersom det även handlar om att skydda varje deltagares identitet. Nyttjandekravet innebär 

även att efter undersökningen är färdig och sammanställd skall alla inspelningar, anteckningar 

och enkäter förstöras. Det är för att säkerställa att inga obehöriga får tillgång till materialet. 

Efter intervjuerna har vi varit noggranna med att döpa materialet så att det inte skall gå att utläsa 

vem det är som intervjuats. Om namn kommit upp under transkriberingen har vi dolt det genom 

att skriva ett fingerat namn. Materialet har sedan förvarats på våra personliga datorer som är 

lösenordsskyddade.   

Reliabilitet och Validitet  

Bryman (2011) beskriver att validitet, kopplat till kvalitativa studier, handlar om huruvida 

forskaren undersökt det som var undersökningens syfte. Vid kvalitativa studier är det dock 

vanligare att använda begreppet trovärdighet. För att undersökningen inte skall sväva iväg i 

andra riktningar behöver forskaren vara medveten om hur frågorna i intervjun är ställda. Frågor 

som exempelvis rör intervjupersonens kön och ålder kan sakna relevans i undersökningen. Då 

behöver forskaren fråga sig själv om frågan är relevant att ställa eller inte.  

   

I vår undersökning är ålder och kön inte av särskilt stor relevans, däremot finns det ett värde att 

fråga om erfarenhet och hur länge personen varit verksam. I vårt syfte ingår att undersöka hur 

pedagoger ser på samlingen som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet och erfarenheten 

ger en bild där pedagogen kan jämföra de stora skillnaderna som skett med samlingen i 

förskolan.   

  

För att uppnå reliabilitet, eller som det oftast kallas i kvalitativa studier pålitlighet, menar 

Bryman (2011) att forskaren behöver redogöra för alla delar i forskningsprocessen. Det beror 
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på att andra forskare skall kunna använda studiens metod och syfte för att genomföra studien 

igen och då förväntas få samma resultat. Däremot är det svårt att uppnå samma resultat i studier 

som grundar sig i människors erfarenheter och attityder. Inom hermeneutiken som oftast 

kopplas till kvalitativ forskning går forskaren in och tolkar sina respondenter och därför måste 

den forskare som upprepar undersökningen försöka tolka likadant som den föregående.   

  

Under studien har vi valt att närvara båda två för att undvika att enbart en av oss tolkar 

intervjuerna som vi genomfört. Eftersom vi närvarat båda två kan vi gå tillbaka och lyssna på 

en intervju och diskutera hur vi tolkade intervjupersonen. Under intervjuerna har vi även tagit 

hjälp av varandra för att förklara frågor och begrepp som intervjupersonen inte förstått eller 

uppfattat.   

Analys  

Vid kvalitativa studier är det inte ovanligt att använda sig av Grundad teori (eng. Grounded 

theory) vilket innebär att forskaren utgår ifrån insamlade data istället för en teori som bas. Det 

sättet att arbeta har påverkat vår studie och hur analysen genomförts.  I vår studie vill vi 

undersöka hur pedagoger ser på samlingen som pedagogiskt verktyg och vilka strategier de har 

för att hålla intresset hos barnen. Genom att analysera den data som samlats in via intervjuer 

kan vi hitta mönster och försöka tolka respondenternas svar (Thornberg & Forslund Frykedahl, 

2015)  

  

När vi skulle analysera började vi med att dela upp transkriberingarna och leta efter koder som 

kom upp flera gånger och hittade på så sätt mönster som bildade samlingsbegrepp. När vi hade 

kodat alla transkriberingar sammanställde vi dem i ett dokument där vi satte samlingsbegreppen 

i kolumner. Under varje kolumn hade vi en rad per intervju där vi skrev in våra tolkningar av 

citat som var kopplade till varje begrepp. När vi sedan skulle jämföra svaren från intervjuerna 

kunde vi se vad som skiljde sig och vad som var gemensamt.  

  

Vid analysen har vi sett att vi inte har fått svar på några av våra frågor samt att de inte bär 

relevans för vår studie. Fråga två handlar om huruvida pedagogen har arbetat på samma 

förskola under hela sin karriär. Frågan syftade till att undersöka om pedagogen kunde se 

någon skillnad i samlingen utförande. Vi har även valt bort fråga nio eftersom samlingarna 

oftast var spontana och inget som pedagogerna diskuterade i större utsträckning.   
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RESULTAT  
Här kommer vi att beskriva det vi kommit fram till under analysen. När vi analyserade såg vi 

teman som förekom upprepade gånger under intervjuerna. Vi har valt att kategorisera genom 

att välja ut begrepp som sammanfattar de mönster vi har kunnat se vilka är barns inflytande, 

pedagogens ansvar och ledarskap, samlingens utveckling och läroplanen.  

Barns möjligheter till inflytande   

Flera av pedagogerna lyfter att barnen skall ha inflytande i samlingen och att den skall utgå 

ifrån barns intressen och behov. Samtidigt ställde sig en pedagog frågande till om barnen nyttjar 

sitt inflytande eller om det beror på att pedagogerna inte är tillräckligt tydliga.  

  
Karin - Egentligen har de inte så stor chans att påverka vad som kan göras på samlingen. Det är 

heller inte så ofta de kommer med förslag på vad de vill göra heller. De vet lite vad vi brukar göra, 

vi äter vår frukt och så vidare kommer de med önskemål och de går att genomföra så säger vi ju inte 

nej. Det är bara inte så ofta det händer.  
Intervjuaren - Vad beror detta på tro?  
Karin - Det beror säkert på att vi har varit dåliga på att uppmuntra dem till det. Vilket jag kan känna. 

Vi kan ju alltid fråga dem om de vill göra något speciellt på samlingen, på det viset kan vi visa på att 

de kan påverka”.   
  

I samlingen övar barnen på turtagning, att lyssna på varandra och samlingen ger barnen 

möjlighet att få synas och höras.  Samtidigt lyfter flera av pedagogerna att barnen skall ges 

inflytande utifrån sin mognadsnivå så att pedagogen inte ställer för höga krav på barnen. Det 

som barnen oftast är med och bestämmer är sånger och vilken frukt som de vill ha.    

  
Usch nu måste jag tänka... men där står ju det här att alla ska komma till tals, allas, ja alla har ju 

rätt att synas och det gör man kanske inte i den stora gruppen. Eller det gör man inte, alla gör ju 

inte det utan det krävs ju också att man är i mindre grupp för att alla ska... få sitt. – Sofie  

Ledning och organisation  

Några pedagoger menar att de delar in gruppen i mindre grupper så att alla barn skall ges 

möjlighet att få uttrycka sig. Däremot behövde inte gruppen delas upp utifrån ålder utan det 

kunde även ske utifrån mognad och intressen.  

  
Det är ju rätt så olika hur man har barn till barn, då är det rätt mycket det här att ansvaret ligger 

på oss. Att vi som pedagoger tänker liksom hur vi gör dom här gruppkonstellationerna på samlingen 

också, vilka barn sitter jämte varandra och lite så. Och sen påverkar dem med sin inflytandet om 

man ska tänka liksom så mest att om en samling ska funka, då är det vi, hur vi gör och hur vi fördelar 

dem och hur vi startar liksom själva samlingen. – Kristin  

  

Medvetenhet om pedagogers styrkor, där pedagogerna använder sig av sina intressen och 

kunskaper för att väcka nyfikenhet hos barnen lyftes under flera intervjuer.  Det handlade bland 

annat om att använda sin röst i samlingen genom att exempelvis prata i ett lugnare tempo. 

Däremot lyftes även att pedagogens personlighet inte skulle ta över den professionella rollen 

utan mer användas som ett tillägg.  

  

I en av intervjuerna lyfte en pedagog att pedagoger bör undvika situationer där barnen kommer 

misslyckas, till exempel genom att pedagogen ställer för höga krav på barnen. Pedagogen 

poängterade att det blev svårt för barnen att fokusera och lyssna på pedagogen om samlingen 

var lång och utdragen. Tydlighet och struktur kom upp under flera intervjuer där några av 
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pedagogerna menade att om barnen skulle ha total frihet att bestämma då skulle det bli en orolig 

grupp och kaos.  

  
Det är nog att det ska vara roligt. Och struktur. Det tror jag är nyckeln till mycket inom förskolan 

att om barnen har struktur och vet vad dem ska göra och vart dem ska gå och vart sakerna finns, då 

blir det mycket lugnare och det är samma sak med samlingen. – Tove  

  

Under flera intervjuer talade intervjupersonerna om att samlingen inte passar alla barn av olika 

anledningar. Det kunde handla om att barn inte är med mentalt vid varje samling och att en del 

barn inte kan komma till ro när det är hela gruppen.   

  
Dom påverkar ju samlingen genom deras sätt att vara på för stunden.  Ja men just nu är dem jätte 

studsiga och då kanske dem påverkar samlingen genom att jag tar en mer rörlig samling. Är de 

jättetrötta då kanske jag tar en annan samling som är lugnare och mer spännande som gör att en kan 

komma ner i varv. Så. Hur man gruppen är när de sätter sig, är de spralliga eller har det hänt något 

som vi vill diskutera.  Så tänker jag att de styr samlingen. – Birgitta  
  

Sedan handlade många intervjuer om att samlingen skall utgå från barns intressen och barns så 

kallade dagsform. Det handlade om var barnen befann sig fysiskt och psykiskt samt att kunna 

anpassa samlingen efter det humör barnen befann sig i vid samlingen – att möta barnen på deras 

nivå. En pedagog lyfte att samlingen skall vara något som barn längtar till.  

Samlingens utveckling  

De pedagoger vi har intervjuat har ett spann på 13–35 års arbetslivserfarenhet inom 

förskoleverksamhet. Alla pedagoger i undersökningen gav en liknande beskrivning av 

samlingen utifrån hur den såg ut när de började arbeta i förskoleverksamhet. Det visar att den 

samling som används idag i verksamheterna har utvecklats under senare år. En av pedagogerna 

lyfter att det räcker att gå tillbaka 10 år för att den äldre bilden av samling skall vara aktuell. 

Syftet med samlingen var att pedagoger skulle planera en aktivitet utifrån ett tema och lära ut 

kunskap till barn. Barnen samlades i en cirkel på mattan och förväntades sitta tysta och lyssna 

på pedagogen. Samlingarna var långa, utdragna och hade en viktig plats i verksamheten.  

  
Gemensamt med alla samlingar genom åren så har det varit sång och musik. Stor-samling med 

information och lärande som syfte. Det har ju varit något som har förespråkats i många år även  
när jag läste.  Att alla barn lär sig tillsammans och samtidigt. Men så är det ju inte. – Emmi  

  

Samlingens utveckling har dock, enligt intervjupersonerna, gått i en annan riktning där barn 

och pedagoger tillsammans utforskar något som barnen är intresserade av. I samlingen finns 

det möjlighet till en dialog mellan barn och vuxna men även mellan barn och andra barn. Synen 

på lärandet har ändrats från att lärandet sker i samlingen till att lärande sker i alla situationer. 

Samlingarna är ofta kortare stunder och ibland uteblir samlingen helt under dagen.  

Läroplanen som stöd vid planering av samlingen  

När pedagogerna pratade om styrdokumenten var det läroplanen som kom upp flest gånger. 

Några av pedagogerna menade att de lyfte olika mål och punkter ur läroplanen som de kopplade 

till aktiviteter i samlingen. Andra pedagoger menade att syftet med samlingen var att skapa 

gemenskap hos barnen. Värdegrunden och allas rätt att synas och höras var argument som 

förstärkte syftet med samling. Målen användes inte för att motivera varför samling var ett bra 

pedagogiskt verktyg i just deras verksamhet. Andra pedagoger menade att det måste finnas ett 

tydligt syfte med varför pedagoger väljer att ha samling.  
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Birgitta - Men sedan kan man alltid vrida och vända Lpfö och hitta stöd i det man vill göra. 

Intervjuaren - Det kan man alltid.  
Birgitta - Språket, turtagning...  
Intervjuaren - Det står ingenting om det.  
Birgitta - Nej jag vet. Men ni vet vad jag menar… samarbete, lyssna på varandra. Demokratin och 

hänsyn… ja det och det kan man sen analysera i nästa steg.  

Kommentar  

Vi har tolkat under intervjuerna att pedagogerna pratade om demokrati. Däremot nämner de 

inte demokrati som begrepp, dock beskriver de demokratiska principer som att alla skall komma 

till tals. Hinder som kommer upp är bland annat att pedagogerna upplever att de inte kan ge 

barnen total frihet eftersom det eventuellt skulle leda till kaos. Möjligheterna till demokrati i 

samlingen var enligt pedagogerna att ge barn inflytande över samlingen.     
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DISKUSSION  

Demokrati  

Det demokratiska synsättet skall genomsyra förskoleverksamheten (Lpfö98, rev.2016) och i 

samlingen finns goda möjligheter för barnen att få utöva demokrati. Under intervjuerna rådde 

en konsensus om att barnen skall få inflytande över samlingen utifrån barnets mognadsnivå. De 

exempel som lyfts i intervjuerna handlar om att barnen får välja sin plats, frukt och sånger i 

samlingen. Vidare påpekar flera pedagoger att samlingen skall utgå från barns intressen. I 

kapitel 2.3 (Lpfö 98 rev. 2016) beskrivs barns inflytande och förskollärarens ansvar för att barn 

utvecklas till demokratiska medborgare. Arnér (2009) menar att inflytande och delaktighet ofta 

används tillsammans. Handlar det då om att barn varit delaktiga och haft inflytande när de får 

välja plats, frukt eller sång i samlingen? Arnér (2009) poängterar att begreppet inflytande har 

olika innebörder beroende på sammanhanget. Vår tolkning är att pedagogerna vill att barnen 

ska vara delaktiga i samlingens utformning genom sina intressen och behov men att barnen inte 

får reellt inflytande. Den bristande tydligheten hos pedagogerna påverkar barnens inflytande 

om barnen inte är medvetna om att de får vara delaktiga i samlingens planering.   

  

Ringsmose och Kragh-Müller (2013) diskuterar i sin text om de goda egenskaper som barnen 

får i förskolan. Faktorer som bidrar till ett demokratiskt klimat är bland annat pedagoger som 

är genuint intresserade av barns åsikter. Någon pedagog menar att det kanske är pedagogerna 

som inte är tillräckligt tydliga med att barnen får vara med och bestämma. Pedagogen lyfte även 

att de kunde använda sig av frukostsituationen för att där fråga vad barnen ville göra i 

samlingen. Vi föreslår att pedagogerna skulle kunna erbjuda ett antal aktiviteter som är 

kopplade till samlingen och uppmuntra barnen att ge egna förslag. De aktiviteter som flest barn 

röstar för skulle de sedan kunna genomföra i samlingen. På så vis kan pedagogerna visa barn 

hur vi utövar demokrati och kommer fram till demokratiska beslut.  

  

Hwang och Nilsson (2011) beskriver Vygotskijs teori som innebär att barn använder sina 

erfarenheter med andra för att bygga upp sin kunskap. Genom stöttning kan pedagogerna hjälpa 

barnen att utvecklas till demokratiska individer. Pedagogerna lyfte att barnen övar 

kommunikativa kunskaper i samlingen såsom turtagning, att lyssna på varandra. Säljö (2014) 

menar på att en av de viktigaste delarna för att utvecklas är det vardagliga samtalet. På flera av 

avdelningarna vi besökt lyfter pedagogerna att de ofta använder samlingen för att prata om 

saker som hänt. Det blir en återkoppling på dagen eller veckan vilket gör att barnen får prata 

med varandra och vuxna.  

  

Sammanfattningsvis har vår studie visat att samlingen har betydelse i det demokratiska arbetet 

genom att barnen bland annat får se demokrati i praktiken. Hur pedagoger leder samlingen, 

genom att exempelvis låta barnen rösta om aktiviteter och ge alla lika möjlighet till talutrymme, 

bidrar till barns demokratiska utveckling.  

Ledarskap   

Det var många av pedagogerna vi intervjuade som pratade om att samlingen skall utformas efter 

barnen, men det var inte många av dem som kunde förklara hur de egentligen gjorde för att ta 

reda på vad barnen gillade att göra, eller om de tog tillvara på det som barnen hade sagt. Gjorde 

de inte det var ett argument att de inte kunde tillgodose allas önskan. Samma pedagog menade 

även att de heller inte hade varit tydliga om att barnen kan vara med och påverka samlingen i 

förskolan. Olofsson (2010) menar att allt för många pedagoger ofta svarar utan att ha en 

närvarande tanke på vad de egentligen är barnet har sagt eller visat för dem. Tyvärr kan 
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pedagogers agerande spela roll för om barnen vågar att tycka till eller inte. Tar inte pedagogerna 

barns önskan till sig och försöker bemöta dem märker barnen ganska snart att det inte är någon 

idé då de inte blir lyssnade på.  

Under flera av intervjuerna beskrev pedagogerna att deras inställning och styrkor påverkar 

samlingen. Arbetet i verksamheten delas upp av pedagogerna där de utnyttjar intressen och 

kunskaper för att dela upp arbetet praktiskt. En av pedagogerna nämnde sitt musikintresse och 

att denne kan spela gitarr. Då blir gitarren ett bra verktyg för att locka barn eftersom barnen 

direkt blir intresserade när de hör pedagogen spela. I andra situationer kan det handla om att en 

annan pedagog är mer lämplig att hålla i samlingen. Det kan handla om att barnen vill undersöka 

insekter vilket inte alla pedagoger känner sig bekväma med. Då kan pedagogerna dela upp 

arbetet på ett sådant sätt att alla känner sig nöjda. Ovan nämnde vi att Ringsmose och Kragh-

Müller (2013) menar att pedagoger som är genuint intresserade bidrar till ett demokratiskt 

klimat. Men vi tänker att pedagoger som är intresserade av det barnen är intresserade av bidrar 

till så kallade äkta samtal mellan vuxna och barn.   

Innan vi började skriva var vi medvetna om att samlingen hade förändrats.  Vårt resultat pekar 

på att det inte är samlingen som har förändrats utan snarare syftet samt pedagogens roll. Det är 

en stund på dagen där barnen kan bli bekräftade och sedda av pedagoger och kompisar 

(Olofsson 2010). Flera pedagoger i intervjuerna hävdar att det är pedagogens syn på samlingen 

i förskolan som har förändrats. Barnen har idag en större roll och är mer aktiva i samlingens 

innehåll. Synen har förändrats med hjälp av mer kunskap om barn och pedagogik. Kunskap om 

hur en pedagog kan göra för att göra den intressant, lärorik och lustfylld både med och för 

barnen. Olofsson (2010) hävdar att det fanns en oskriven regel när hon studerade om att 

studenter skulle klara av att hålla i en 30 minuter lång samling och samtidigt hålla barnen 

intresserade. Klarade inte studenten att leda samlingen var studenten inte kvalificerad för att bli 

förskollärare. Pedagoger ur intervjuerna vittnar om att de upplevde en liknande jargong från sin 

egen utbildning. Kravet om att alla pedagoger skall klara av att hålla i samlingen upplever dock 

inte pedagogerna längre. På några av avdelningarna i studien hålls samlingen i helgrupp och 

alla pedagoger närvarar. Då fördelas pedagogernas roller så att de kan nyttja varandras styrkor. 

Det innebär att den pedagog som känner sig mest trygg med att utföra aktiviteten i samlingen 

också håller i den medan de andra stöttar upp barngruppen eller aktiviteter kring samlingen.  

  

Detta var på 70-talet. Lite lever kvar än idag. Där emot vet pedagogerna idag att samlingen inte 

bör vara mer än helst tio minuter, längre orkar inte barn lyssna aktivt. Dock lever ju det här med 

att ha ett intressant ämne eller intressant aktivitet. Fortfarande kan en del samlingar vara 

kopplade till det temat avdelningen har.  Det pedagogstyrda synsättet lever kvar, enligt Olofsson 

(2010) som menar att pedagogerna förhör barnen med frågor om månad, veckodag, väder och 

så vidare. Allmänbildning i kollektivt lärande form. Dock sa en del av de pedagoger vi intervjuat 

att de upplever att det kollektiva lärandet inte fungerar för alla barn och särskilt inte i storgrupp.  

  

Olofsson (2010) beskriver att samlingen är till för barnen. Pedagogerna i vår studie anser att de 

gör vad de kan för att göra samlingen till en givande stund för barnen. De flesta av pedagogerna 

menar att samlingens syfte är att barnen ska bli sedda och hörda vilket Olofsson (2010) är ense 

om. Pedagogerna beskriver att de föredrar att ha samling i mindre grupper eftersom det ger 

bättre förutsättningar för pedagogen att se alla barn och låta barnen se varandra. Pedagogerna i 

studien höll med om att samlingen är till för alla barn men poängterade att samlingen inte är till 

för alla barn trots att den erbjuds. På en av avdelningarna brukar alla pedagoger delta under 

samlingen men som passiva deltagare. Om ett barn inte vill delta kan den passiva pedagogen gå 

iväg med barnet och göra en annan aktivitet. Samlingen kan även vara spontan där pedagogen 

utgår från barnen där dem är i stunden och då göra en gemensam aktivitet. Samlingen handlar 
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inte, som det har varit tidigare, om att pedagogen skall få briljera med sina kunskaper och lära 

ut kunskaper som barnen skall ta till sig (Olofsson, 2010). Samlingar, som pedagogerna 

beskriver dem, ska vara lustfyllda för barnen. För att samlingen ska vara lustfylld krävs det att 

pedagoger ser och möter barnen där de är både i dagsform och intresse.  

Styrdokumenten  

Värdeord som gemenskap och allas lika värde samt de aktiviteter som samlingen innehåller är 

kopplade till läroplanen. Däremot är motiveringen kring det som gör samlingen till ett passande 

redskap frånvarande. Den sociokulturella teorin är förankrad i förskolans läroplan även om 

begreppet inte nämns. Det sociala lärandet och samspelet mellan barn och barn samt barn och 

vuxna lyfts i läroplanens olika delar. Den kulturella miljön benämns också i läroplanen (Lpfö 

98, rev. 2016), vilken Vygotskij (Hwang och Nilsson, 2011) menade spelade en stor roll för 

barns utveckling. Samlingen kan utifrån ett socio-kulturellt perspektiv ses som en viktig och 

naturlig del i det demokratiska arbetet. Här betonas både lärandet i ett socialt och kulturellt 

sammanhang.  

  

Dagens styrdokument betonar det sociokulturella mer än de tidigare gjort. Olofsson (2010) 

skriver om de tidigare styrdokumenten innan Läroplan för förskolan. På 1970-talet kom 

styrdokument från barnstugeutredningen som handlade om dialogpedagogik vilket talade för 

det enskilda samtalet. Utredningen hade en positiv inställning till det enskilda lärandet och 

dialogpedagogik. Däremot hade samlingen en såpass stark ställning i förskolan och hos 

pedagogerna att den fick vara kvar i verksamheterna.  

Metoddiskussion  

Bryman (2011) lyfter att de grundläggande skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning är att den senare av dem lägger vikt vid beskrivningar av egenskaper och inte 

kvantifiering.  Vidare betonar Bryman att kvalitativ forskning oftast utgår ifrån ett induktivt 

synsätt vilket innebär att teori genereras utifrån de praktiska forskningsresultaten. Det 

kvalitativa synsättet har passat vår undersökning eftersom vårt syfte har varit att undersöka 

pedagogers syn på samlingen. Syftet med kvalitativa studier är dock inte att kontrollera genom 

upprepning utan att studera sammanhang som kan förändras över tid. I vår studie har försökt 

beskriva och förstå en sådan del av den partiska verksamheten i förskolan, samlingen. Bryman 

(2011) beskriver att kvalitativa forskare ofta får en personlig relation till 

undersökningspersonerna och resultatet utgår från det forskaren upplever som viktigt. Denna 

närhet till de intervjuade kan vara både en fördel och nackdel.  

  

Thurén (2007) lyfter att hermeneutik går ut på att tolka andra genom igenkännande och 

empati.  Förförståelsen ses som en tillgång men det är också viktigt för forskaren att kunna 

ifrågasätta sina egna tankar och erfarenheter. Tolkningar kan uppfattas som subjektiva men 

därför har vi använt citat, annan forskning och på olika sätt motiverat våra resultat.  Vidare 

har vi i vårt arbete en fördel av att vi är två personer som tillsammans genomfört 

undersökningen. Vi har kunnat diskutera det insamlade materialet med varandra och kommit 

fram till en gemensam tolkning.   

  

Bryman (2011) menar att forskare ofta utgår ur igenkännande och närhetsprincip när de väljer 

sina intervjupersoner och det var likadant i vår undersökning. Vi visste att den tid vi hade för 

att utföra, transkribera och analysera intervjuerna var begränsad och därför valde vi förskolor 

där minst en av oss var bekanta med personalen. Det underlättade kontakten eftersom vi inte 
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behövde känna nervositet inför att besöka förskolorna när vi informerade om syftet och 

planerade in intervjuer.  

  

Nackdelen med att känna intervjupersonerna var dock att intervjuerna ibland övergick i ett 

samtal där rollerna mellan intervjupersonen och intervjuaren förändrades och blev jämställda. 

Lantz (2013) beskriver att det tar fokus från intervjun när rollerna förändras. När de tog exempel 

ur sin verksamhet kunde de ibland fråga oss intervjuare om vi mindes hur det varit tidigare. I 

transkriberingen och analysen blev det svårt att förstå sammanhanget om den som 

transkriberade inte var den som hade en personlig kontakt med intervjupersonen.  

  

Vi känner oss trygga med valet av intervju som metod för vår undersökning. Syftet med 

undersökningen handlade inte om att få fram data som skulle vara kvantitativt mätbart utan vi 

ville ta del av pedagogernas resonemang och tankar kring samlingen. Däremot känner vi i 

efterhand att vi skulle varit tydligare med hur lång intervjun skulle vara. Vår tanke var att 

intervjuerna skulle ta mellan 10-15 minuter. Vi hade avsatt tid i vårt schema för att kunna dra 

ut på intervjuerna om så behövdes eftersom vi ville ge intervjupersonerna tid att kunna svara 

på frågorna i lugn och ro. De flesta intervjuerna tog mellan 10-20 minuter medan en var strax 

över 30 minuter. Vid transkriberingsarbetet gick mycket tid åt att transkribera trots att vi hade 

delat upp de tio intervjuerna mellan varandra. Dock hade vi planerat in transkriberingstid i vår 

tidsplan eftersom vi visste att det kunde dra ut på tiden. Vi försökte även dela upp så att den 

sammanlagda intervjutiden var ungefär lika lång.   

  

Fördelen med att båda deltog under intervjuerna har varit att vi i efterhand har kunnat analysera 

tillsammans även om det bara varit en av oss som genomfört intervjun. Den andra personens 

roll har varit att anteckna och fylla i vid behov. Vi valde även att spela in med två mobiltelefoner 

och har på så sätt haft dubbla uppsättningar av varje intervju. Tekniken krånglade innan vi 

skulle transkribera och vi hade problem med att överföra filerna från den ena mobilen till datorn. 

Därför har det varit en fördel att ha två inspelningar så att den andre kunde skicka över sin 

ljudfil.  

  

Lantz (2013) beskriver hur intervjuer med kvalité kan utformas. Där lyfter hon att undersökaren 

många gånger saknar en alternativ tolkning och ställer frågor utifrån sin egen föreställning.  Vi 

ville ha öppna frågor om samlingen men samtidigt har vi haft en föreställning om att alla 

avdelningar som vi undersökt har använt samlingar i sin verksamhet. Vi kunde även varit 

tydligare när vi genomförde intervjun med vad vi menade när vi pratade om samlingen.   

   

Didaktiska konsekvenser  

Samlingens position i förskolan ifrågasätts av pedagoger och den stora frågan är syftet med 

samlingen. Vår föreställning innan vår studie var att pedagoger hade kvar samling av tradition 

och till viss del blev det bekräftat under intervjuerna. Samtidigt är det en annan form på 

samlingen än den vi själva minns från vår egen barndom. Spontaniteten i samlingen har tagit 

en större plats och pedagogen utforskar tillsammans med barnen i dialog hellre än monolog 

som var den tidigare modellen.  

  

Den historiska bilden av samling som pedagogerna gav var att samlingen styrdes av pedagogen. 

Vidare skulle samlingen handla om något som var, enligt pedagogens åsikt, av värde för barnen 

att lära sig. Samlingen, som pedagogerna i vår undersökning ser den idag, har skiftat fokus från 

pedagogen för att handla om barnen och vad de är intresserade av. Samtidigt finns många delar 
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av den tidigare samlingen kvar eftersom pedagogerna beskriver att ett av samlingens syfte är 

att skapa gemenskap i barngruppen. Den stora förändringen i samlingen är snarare rollerna där 

barn i större utsträckning är aktiva deltagare och pedagoger bjuder in barn att utforska 

tillsammans.  

  

I styrdokumenten från socialstyrelsen (1987) framgår det att samlingen skulle vara välplanerad 

och ha ett tydligt syfte. Forsberg Ahlcrona (2014) lyfter att studenter vittnar om att den 

planerade samlingen gett plats åt spontana samlingar med information om närvaro. 

Pedagogerna i våra intervjuer har beskrivit en annorlunda bild. De spontana samlingarna är fler, 

dock har de oftast ett planerat innehåll. Spontaniteten är snarare kopplad till att pedagogerna 

kan välja bort samlingen eller förändra samlingens form utifrån barngruppen. Vidare har den 

cirkulära stor-samlingen gett plats åt samlingar i smågrupper med färre barn. Forsberg Ahlcrona 

(2014) lyfter att pedagoger ofta talar om det kompetenta barnet. Vad innebär det då att vara 

kompetent? Forsberg Ahlcrona menar att förskollärare hon diskuterat ämnet med menar att barn 

inte klarar av att lyssna i en stor grupp med andra barn. Samtidigt poängterar Forsberg Ahlcrona 

att förskollärare ofta påstår att de utgår från det kompetenta barnet. Frågan borde istället flytta 

fokus till vad pedagoger menar med barns kompetens.  Hwang och Nilsson (2011) menade 

Vygotskij att barn behöver språket för att kunna delta i sociala sammanhang. I en stor-samling 

där hela gruppen närvarar kan det vara svårt för individen att ta plats och göra sig hörd. Därför 

är det en fördel med mindre grupper eftersom det öppnar upp möjligheter till ett samtal där alla 

i gruppen kan få plats att uttrycka sig. Det framgår även i Lpfö98 (rev.2016) att förskollärare 

ansvarar för att barn ges möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter.   

  

Pedagogerna vi intervjuade hävdade att det oftast använda sig av spontana samlingar och mötte 

barnen där de var mentalt i stunden. När de menade spontana samlingar var det redan planerade 

aktiviteter som kunde tas fram vid behov enligt vår tolkning, det vill säga aktiviteter som 

pedagogerna själva inte hade tänkt genomföra.   

  

Huruvida samlingen skall vara kvar i förskolans verksamhet eller inte är vi fortfarande osäkra 

på. Vi ser fördelar såsom gemenskapen och fostran in i ett demokratiskt samhälle. Men 

nackdelarna som att samlingen avbryter den fria leken och inte passar alla barn är argument 

som vi inte kan bortse från. Vi känner att begreppet samling lever kvar och det har många olika 

innebörder, men vad är egentligen samling? Vi anser att det är att samlas i en grupp och det 

behöver inte tvunget vara hela barngruppen. Spontaniteten vill vi slå ett slag för och använda 

oss av när vi blir verksamma inom förskolan. Pedagogen behöver se barngruppen och tolka 

barns behov för att sedan ta ett beslut om vilken typ av samling som skall användas. Samling 

är enligt oss ingenting som behöver finnas med varje dag eftersom det måste finnas ett behov 

och ett tydligt syfte med samlingen.  

Förslag till vidare forskning  

Samlingens tradition är stark i förskolan men samtidigt måste pedagoger våga ifrågasätta alla 

metoder och pedagogiska verktyg som används. Metoder måste utvecklas med tiden eftersom 

samhällets förändras och utvecklas. Den cirkulära stor-samlingen, där barnen samlas på en 

matta med en pedagog, har haft en självklar plats i förskolans verksamhet. Forskning kring 

samlingen är dock begränsad. I vår undersökning har den senaste studien varit från 2014 och 

den äldsta från 1996.  

  

Vi anser att det finns ett värde i att undersöka i en längre och mer omfattande studie om barns 

inflytande. Hur demokratisk är egentligen samlingen? Hur blir en samling demokratisk? Vidare 

är det sociokulturella perspektivet djupt förankrat i förskolan och i teorin lär barn tillsammans 



 

21  

  

genom kommunikation och genom det kulturella sammanhanget. Samtidigt skall barn ges 

möjlighet att säga nej till samlingen och på så sätt få inflytande över sin egen medverkan. Vilka 

konsekvenser blir det för barns lärande om de väljer bort gruppaktiviteter?  

  

Vi ser även att det finns ett värde att undersöka hur pedagoger använder samlingen som 

pedagogiskt lär-verktyg. En observationsstudie hade kunnat handla om att undersöka hur 

pedagoger gör för att uppfylla alla barns önskemål i samlingen.   
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BILAGA 1  

Intervju frågor.  
            
  

1. Hur länge har du jobbat som pedagog?  

2. Har du jobbat på sammaställe hela tiden?  

3. Hur upplever du att samlingen utvecklats genom åren du jobbat i 

verksamheten?  

4. Vilka skillnader kan du se mellan genomförandet och utförandet av 

samlingarna på de i de olika verksamheterna du jobbat i?  

5. Vilket syfte upplever du att samlingen har för verksamheten?  

6. På vilka olika sätt upplever du att barngruppen påverkar samlingen?  

7. På vilka olika sätt upplever du att samlingen påverkar barnen?   

8. Använder ni er av planerade eller spontana samlingar i verksamheten?  

9. Hur har ni resonerat i arbetslaget för att komma fram till denna lösning?  

10. Samlingen som begrepp nämns inte i läroplanen. Hur har ni resonerat kring 

det när ni kopplar er aktivitet till lpfö?  

11. Vilka strategier har du för lyckosamma samlingar?  
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BILAGA 2  
  

Informationsbrev         Datum   
  
  

Till arbetslaget på          xxx               förskola    
Vi heter Carolina Moilanen och Martina Rydhög och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.   

 
Under sista terminen skall vi studenter genomföra ett examensarbete och vi har valt att undersöka 

pedagogers syn på samlingen som pedagogiska verktyg för den pedagogiska verksamheten. För att 

få underlag för vår studie vill vi intervjua verksamma inom förskolan.   

  
Med en samling menar vi den som sker på golvet. Där barn och pedagoger sitter ihop på en matta, 

samt tillsammans utför en aktivitet.  

  

Det är viktigt att ni pedagoger vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna, vilka innebär att:   

  

Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga 

kan ta del av dem.  De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte. Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas.   
Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.   

  

För att kunna genomföra undersökningen behövs deltagarens samtycke. Om ni har frågor och 

funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på  

  

Carolina Moilanen  E-post:   
Tel:  

  

Martina Rydhög E-post:   
Tel:   

  

Med vänliga hälsningar  

  

__________________________________          ___________________________________  

Carolina Moilanen              Martina Rydhög  
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