
 
 
 
 
 

MÖTESPLATS  SNARARE  ÄN  
EN  PEDAGOGISK  AKTIVITET  

–  PEDAGOGERS  UPPFATTNINGAR  OM  
SAMLINGENS  BETYDELSE  FÖR  BARNS  

LÄRANDE  I  FÖRSKOLAN  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Grundnivå  
Pedagogiskt  arbete  

  
Erica  Bengtson  
Ingrid  Fransson  

  
2017-FÖRSK-K15  

  
  



Program:  Förskollärarutbildning,  Högskolan  i  Borås,  210  hp  
Svensk  titel:  Mötesplats  snarare  än  en  pedagogisk  aktivitet  –  pedagogers  
uppfattning  om  samlingens  betydelse  för  barns  lärande  i  förskolan  
Engelsk  titel: Meeting  place  rather  than  an  educational  activity  --   Educator's  
perception  of  the  importance  of  the  gathering  for  children's  learning  in  preschool  
Utgivningsår:  2017  
Författare:  Erica  Bengtson  och  Ingrid  Fransson  
Handledare:  Kristina  Holm  
Examinator:  Kristina  Bartley  
Nyckelord:  (barn,  förskola,  samling,  lärande,  barns  intresse,  vikänsla,  gemenskap,  
mötesplats,  variation,  betydelse,  pedagoger,  iscensättning  &  pedagogisk  aktivitet)  
  

Sammanfattning  
Studien handlar om vad pedagoger anser är syftet med samling i förskolan men även vad 
samling har för betydelse för barns lärande. Studien tar också upp hur pedagoger utformar och 
planerar en samling och varför de anser samling är en betydelsefull aktivitet i förskolan.  Syftet 
i studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om samling som pedagogisk aktivitet och 
dess betydelse för barns lärande i förskolan. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod, 
då vi använde intervju som redskap. Vi intervjuade sex styck utbildade förskollärare och i 
studien benämns förskollärare som pedagoger. 

 
Resultatet vi fick fram var att pedagogerna beskrev att samling var en mötesplats där barn och 
pedagoger skapar gemenskap. Pedagogerna nämner även att samling skapar möjlighet för 
diskussion och socialt samspel som är betydelsefullt för barns lärande. Resultatet visar 
även att pedagogerna har en gemensam syn att samling är en betydelsefull aktivitet som bidrar 
till gemenskap i barngruppen, men även som en viktig del i förskolans vardag. Det visas  också 
via resultatet att betydelsen för barns lärande i en pedagogisk aktivitet är relevant då 
pedagogerna påvisar att barn kan utveckla sitt lärande mer i mindre grupper än i större grupper 
i samling. De poängterar också vikten av samling i helgrupp som tillför att både barn och 
pedagoger ser varandra och barnen får ta del av viktig information om dagen. Inga av 
pedagogerna hade diskuterat barns lärande i samling i arbetslagen, men enskilt ansåg 
pedagogerna att lärande sker när samling utformas spontant och där innehållet utgår från  barns 
intresse. Några respondenter nämnde också att konkret material och planerade  samlingar 
stimulerar barns lärande. Till sist visar även resultatet att pedagogerna planerar samlingar 
utefter barns intresse, idéer, funderingar och att en samling kan ske när, var och hur som helst 
under dagen på förskolan. 
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INLEDNING  
Samling i förskolan enligt Olofsson (2010, ss. 19, 51) innebär att alla barn ska känna en 
delaktighet och att innehållet ska vara meningsfullt. Hon beskriver vidare att en samling kan 
utgå från ett tema, delgivande av information och barns intresse. Samling i förskolan har sitt 
ursprung från Friedrich Fröbels pedagogik som ansåg att den idealiska samlingen var den  mest 
strukturella händelsen i förskolan och att den alltid var på en bestämd tid och plats och utgick 
från att alla satt i en cirkel på golvet. 

 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 6) beskrivs det att verksamheten i förskolan ska 
utformas efter barns intressen och erfarenheter och som stimulerar barn till lärande och erfara 
ny kunskap. Den beskriver vidare att barn erfar ny kunskap och information via bland annat 
socialt samspel, utforskande och genom att samtala och reflektera på egen hand och tillsammans 
med andra. Begreppet samling som pedagogisk aktivitet benämns inte i läroplanen och som 
pedagog i förskolan kan det läsas mellan raderna men för utomstående är det svårare att skapa 
en förståelse om samling i förskolan. Då samling saknar utrymme i läroplanen tycker vi det är 
ett relevant undersökningsområde då det är en aktuell händelse för barnen dagligen i förskolan. 

 
Våra tidigare erfarenheter av samling i förskolan är främst morgonsamling eller en samling 
innan lunch för att samla ihop barngruppen. Samlingarna har främst innehållit traditionella  och 
klassiska barnsånger och flanosagor. Genom det vi erfarit sedan tidigare känner vi att 
samlingarna idag saknar ett syfte, planering och att innehållet mestadels är detsamma och att 
det sker på rutin hos pedagogerna mer än ett genomtänkt innehåll. I förskolan sedan tidigare 
har vi stött på att pedagogerna samtalar mer om samlingens tillvägagångsätt och utformning än 
samlingens betydelse för barns lärande. Därför intresserar vi oss av samling och vill djupdyka 
i tidigare forskning och teorier kring samling i förskolan, för att få möjlighet att ta reda på 
samlingens betydelse för barns lärande. 
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SYFTE  
Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar om samlingen som pedagogisk aktivitet och 
dess betydelse för barns lärande i förskolan. 

 
Frågeställningar 

•   Vad har samlingen för betydelse för barns lärande? 
•   Hur utformar pedagogerna samlingen för att stimulera barns lärande och vilket  

innehåll har den? 
 
Begreppsdefinition 
Begreppet vi valt att beskriva och definiera är samling då det förekommer frekvent och har en 
stor betydelse i vår studie. 

 
Samling  
I studien använder vi oss av Olofsson (2010, s. 51) definition av samling i förskolan eller  möte 
som hon beskriver innebär att alla i barngruppen ska känna delaktighet och att samlingens 
innehåll ska vara meningsfullt för alla. En samling kan innebära genomgång av ett tema, viktig 
information eller spontanitet utefter barns intresse. Hon beskriver också vikten av att samlingen 
ska utgå ifrån en planering men att samling inte alltid behöver ledas av en pedagog utan kan 
även vara barnledda. 

 
Samling kan också beskrivas enligt Eide, Os & Pramling Samuelsson (2012, s. 2) i en mer 
bestämd form jämfört med Olofssons definition. Där samling kan ses som en gruppaktivitet 
som är ett måste för att organisera barngruppen. En stund där barn tillsammans med flera vuxna 
samlas och deltar i olika aktiviteter. 
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BAKGRUND  
Kommande avsnitt inleds med hur samling i förskolan såg ut förr, hur samlingens struktur och 
utformning kan se ut idag och beskrivning vad en samling är. Därefter redogörs för pedagogers 
perspektiv i samling och hur de ska förhålla sig i enlighet med Lpfö 98 (rev. 2016). Vi tar också 
upp samling utifrån barnperspektiv och vad de har för möjlighet till lärande, samt definierar det 
kompetenta barnet i samling. Avsnittet ämnar även ta upp tidigare bakgrundsforskning och 
litteratur som är relevant för vår studies syfte och frågeställning och som problematiserar 
samling och dess betydelse för barns lärande i förskolan utifrån olika perspektiv. 

 
Samlingens historia 
När vi ser tillbaka på 1970-talet hämtade pedagoger inspiration och idéer från barnträdgårdarna 
till sina samlingsstunder och det var Friedrich Fröbels pedagogik om den ideala samlingen. Den 
idealiska samlingen bestod av en cirkel, ett innehåll och var den mest strukturerade aktiviteten 
på förskolan som innebär att samlingen var på en bestämd tid, plats och att barnen skulle sitta i 
en cirkel och att regler skulle följas. Regler som kunde förekomma i samlingen var att barn 
skulle lära sig att sitta still, våga tala inför grupp och lära sig att lyssna. Pedagogerna inspireras 
av Fröbels pedagogiska samlingar och samlingarna idag har ett liknande perspektiv och handlar 
ofta om veckodagar, datum, sånger, rörelser eller att den utgår från ett specifikt tema (Olofsson 
2010, s. 19). Rubinstein Reich (1996, ss. 29-30) poängterar likt Olofsson samlingens betydelse 
i Fröbels pedagogik. Hans tankar kring en samling var förutom att den skulle bestå av en cirkel 
även skulle ha ett innehåll, så som natur, årstider och rytmik. Fröbels samlingar bestod av 
lekgåvor som innehölls av sånglekar, rörelselekar och övningar med geometriska former och 
utformningen bestod mestadels av geometriska formerna och att samlas i en cirkel. Idag är det 
däremot större fokus på barnperspektiv istället för uppfostran enligt Olofsson (2010, s. 20) när 
pedagogerna utformar och håller i en samling. I enlighet med Lpfö 98 (rev. 2016, s. 12) bör 
samlingen utformas från barns intresseområden och att barn informeras om aktuella händelser 
och information som sker under dagen. Olofsson menar vidare att barnperspektiv också handlar 
om att pedagogerna ska se alla barn och ge de inflytande och påverkan på förskolans verksamhet 
och även att de ska få sina röster hörda. Idag ser vi barn som handlingsbarn och det är barn som 
har förmågan att lyssna men även påverka sin vardag. Fröbel samlade alltid barn i cirklar oavsett 
om de skulle sitta stilla eller gå runt för att skapa en betydelsefull samhörighet. Idag lägger 
pedagoger större vikt på barnperspektiv än vad som gjordes tidigare, det vill säga att förr hade 
pedagoger som mål att uppfostra barn på förskolan till att vara artiga, lyssna och inte avbryta 
en vuxen. Idag är det större fokus på barnperspektiv istället för uppfostran när pedagogerna 
utformar och håller i en samling 

 
Struktur och utformning 
I en nordisk förskoleforskning om samling i förskolan tar Eide, Os & Pramling Samuelsson 
(2012, s. 6) upp att både inre och yttre struktur förekommer i en samling. Yttre struktur innebär 
hur barnen är placerade i samlingen i förhållande till pedagogen som leder samlingen och när 
barnen sitter i en ring som är det mest vanliga så resulterar det i att alla känner sig lika synliga 
och viktiga. Vid de tillfällen pedagogen sitter på en pall eller på huk ”över” barnen  blir det en 
tydlig bild på maktposition och att pedagogen har makten över samlingen. Inre struktur handlar 
om hur pedagogen har planerat samlingen, vad samlingen innehåller och hur samspelet är 
mellan pedagogen och barnen i förskolan. Ett moment som är återkommande är turtagning, 
exempelvis när ett av barnen i tur och ordning drar sångkort från en påse, då ses det ses som en 
strukturell struktur i samlingen. Jämfört med Eide, Os & Pramling Samuelsson 
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forskning kan en samling enligt Simeonsdotter Svensson (2009, s. 57) också vara mycket  styrd 
och att barn som inte kan sitta still, inte lyssnar och som stör kan bli avvisade från samlingen. 
Det kan också hända att hela barngruppen drabbas när pedagogen tillrättavisar  eller avbryter 
en samling då oordning i samlingen uppstår. Vid dessa tillfällen kan det uppstå att barn som 
blir avvisade kan få en känsla av att de inte duger då de inte hanterar samlingssituationen. Det 
kan visas genom att barnen protesterar. Barns ålder, erfarenheter och pedagogens bemötande 
har betydelse när barnen börjar protestera och inte vill medverka på samlingen. För att motverka 
protester och att samlingen inte ska upplevas för styrd är det bra enligt Olofsson (2010, s. 139) 
att pedagogerna har en emotionell närvaro, ett lekfullt uttrycksätt samt en förmåga att ta 
barnperspektiv på allvar under samlingen. Det är också viktigt som pedagog att visa lyhördhet 
gentemot barnen men även en stark närvaro i samlingen och andra situationer i förskolan 

 
Pedagogens roll i samling 
Lpfö 98 (rev. 2016, s. 4) beskriver att vuxnas förhållningssätt har en påverkan på barns 
förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt  samhälle 
och därför är vuxna viktiga som förebilder. Som pedagog och ledare i en samling är det viktigt 
att se alla barn, visa respekt och att de ska få sina röster hörda under samlingen för att sträva 
mot värdegrundens mål. Samling i förskolan har också en stor relevans för pedagogernas 
yrkesroll i förskolan, exempelvis att den skapar struktur, rutin och att pedagogen via samlingen 
får bekräftelse från barnen och sin yrkesroll, vilket stämmer överens med Peder Haug som är 
en norsk professor i pedagogik som menar på att utifrån  pedagogernas synvinkel så är samling 
det som är det mest betydelsefulla under dagen på förskolan för barnen (Eide, Os & Pramling 
Samuelsson 2012, ss. 3-4). Olofsson (2010, s.131) belyser också vikten av samling i förskolan 
då det skapar en gemenskap bland barn och pedagoger. Att tillhöra en grupp ger glädje och 
trygghet hos barn samt den dynamik som gruppen skapar tillsammans har en stor betydelse för 
barns lustfyllda lärande. Därför poängterar Olofsson vikten av samling och att pedagoger kan 
ha nytta av samlingar i deras lärandesituationer tillsammans med barnen. En bra samling 
beskriver Olofsson ska vara lustfylld, spännande och utmanande för barnen. Utmaningen för 
pedagogerna är att försöka fånga barns uppmärksamhet under samlingens gång och göra 
varierade inslag i samlingen, exempelvis musik, lekar, ramsor, berättelser, drama, språk, natur 
och matematik. Genom att barnen får en positiv upplevelse via samlingen och att pedagoger ger 
barn bekräftelse skapar det en självkänsla hos barnen. Visar barn respons tillbaka och visar ett 
intresse för deltagande  i samlingen har pedagogen förmodligen lyckats skapa en bra och 
betydelsefull samling för barnen. 

 
Olofsson (2010, ss. 134-135) tar även upp att samtal i samlingen inte bara ses som positivt utan 
som kan bli samlingens svaga punkt. I vissa samlingsstunder finns det inte utrymme för alla att 
komma till tals, det blir då oftast de barn som vill synas och höras som får komma till tals på 
samlingen. Det är då viktigt att pedagoger tydligt visar sin ledarroll och tillgodoser att alla barn 
får komma till tals på samlingen. Det krävs att pedagoger är tydliga och medvetna om sin 
ledarroll och är lyhörda för barns idéer och tankar, samt att låta barnen få vara med  och påverka 
samlingens innehåll. Olofsson menar vidare att alla barn inte behöver visa sin delaktighet 
genom samtal utan det kan också visas genom att barnen får olika uppgifter att utföra på 
samlingen, viktigast är att alla barn får bekräftelse och känner sig sedda. Vid planering av en 
samling ska pedagogen se till barns olikheter och erfarenheter, för att bekräfta och belysa barns 
kunskap och förmåga under samlingen vilket bidrar till ökad självkänsla hos barnen. 
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Barns lärande och det kompetenta barnet i samling 
Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 7, 9) nämner vikten av att barn ska få möjlighet till lek, lärande och 
omsorg men begreppet samling benämns inte. Däremot framkommer det att barns lärande ska 
utgå från samspel mellan barn och pedagoger på förskolan samt att barn lär av varandra. Det är 
viktigt att ta vara på barns tankar och funderingar och att lärande och utveckling sker aktivt i 
barngruppen, vilket omfattar samlingens tänkta innehåll och struktur i förskolan. Eide, Os & 
Pramling Samuelsson (2009, s. 2) belyser i sin studie att barn ska erfara formella och icke 
formella lärandesituationer i förskolan och att de formella leds av pedagogerna i förskolan. 
Samling i förskolan ses som en formell lärandesituation och att det är en aktivitet där hela 
barngruppen samlas. Svensson beskriver (2009, s. 80) jämfört med Eide, Os & Pramling 
Samuelsson att samling i förskolan även ses som en tradition och är karakteristik för förskolan 
och att pedagoger i förskolan anser att samling i förskolan är en mötesplats för lärande, 
deltagande, kommunikation samt en pedagogisk aktivitet och lärandesituation. Simeonsdotter 
Svensson (2009, ss. 17, 74) poängterar precis som Svensson att samling eller som hon benämner 
det ”pedagogisk samling” och barns möjlighet till lärande är beroende på hur pedagogen 
utformar samlingen och om samlingens innehåll intresserar barnen. Samling i förskolan borde 
ses som en mötesplats för barn och pedagogers perspektiv men att de många gånger är fokus på 
pedagogens perspektiv och att innehållet i samlingen som pedagogen förmedlar inte alltid 
intresserar barnen. Simeonsdotter Svensson menar vidare att en samling behöver inte bara 
betyda att barn ska sitta i en ring utan i en samling kan också lekar förekomma som kan utföras 
inom eller utomhus, exempelvis gissning, rams och tafattlekar. Via lekarna skapar barn en 
gemenskap, social kompetens vilket ökar barns förståelse för sympati och empati gentemot 
varandra. 

 
Olofsson (2010, s. 119) poängterar vikten av att barn själva ska få testa på att vara ledare och 
hålla i samling på förskolan. När den vuxne överlåter ledarskapet till ett barn är det bra att tänka 
på att delge barnet vikten av turtagningsregeln. Den poängterar vikten av allas barns  lika värde 
och åsikter därav allas rätt till delaktighet. Barn får erfarenhet genom att ta över ledarrollen och 
hålla i samlingen dock får inte pedagogen lägga över ansvaret hos barnen utan ska vara med i 
samlingen som stöd. När processen fungerar kan det leda till lycka och ökat självförtroende hos 
barnen samtidigt som de lär sig de demokratiska spelreglerna rättvisa och turtagning. Eide, Os 
& Pramling Samuelsson (2012, s. 15) lyfter också vikten av turtagning och att pedagogerna kan 
använda sig av det i samlingen för att alla barn ska bli hörda och sedda i barngruppen och att 
det är lättare att använda sig av turtagning i mindre samlingar än större enligt deras norska 
studies resultat. Att se det kompetenta barnet är något vi alla göra på olika sätt, och det beror 
på vilken barnsyn vi har. I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7) nämns vikten av att pedagogerna ska möta 
barn som det kompetenta barnet. Pedagogerna ska även ge barn stimulans och använda sig av 
olika metoder för att sträva mot att främja varje barns  utveckling och lärande. Olofsson (2010, 
s. 133) förklarar att barns kompetenser ska synliggöras och inte deras brister. Barn behöver inte 
bara ha behov utan det är också starka individer som har rättigheter i samhället. Pedagoger ska 
ha ett förtroende gentemot barn och en tro på att de kan på egen hand och stötta barn vid behov. 
Med en hjälpande hand ska pedagogen uppmuntra och peppa barnen och inte kommentera deras 
misslyckande. Genom att se barnet som kompetent i samlingen ska man som pedagog vara 
lyhörd och lyssna på barns tankar och idéer. Att lyssna på barn, visa nyfikenhet och ta deras 
tankar på allvar skapar en god tillit mellan barn och pedagog 
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TEORETISK   RAM  
I det här avsnittet presenteras studiens valda teorier variationsteorin och sociokulturella teorin. 
Det är två teorier som fokuserar på barns lärande fast från olika perspektiv. Variationsteorin 
bygger på att barn behöver ett varierat utbud för att få ett lärande och sociokulturella teorin  ser 
lärandet utifrån att barn lär sig genom socialt samspel. Genom att koppla teorierna till vår 
insamlade empiri så blir det grunden för analysen av resultatet i kommande avsnitt. 

 
Variationsteorin 
Variationsteorins grundare är Ference Marton och Shirley Booth och teorin utgår från 
begreppen urskiljning, simultanitet och variation som är centrala för variationsteorin. Barns 
lärande bygger på förändringar i hur barn erövrar sin omvärld utifrån variationsteorin, vilket i 
sin tur ger barn en uppfattning om att det finns en variation och att de kan erfara olikheter och 
likheter av ett fenomen (Wernberg, Larsson & Riesbeck 2010, s. 164 ; Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson 2003, s. 126). Kerekes (2015, ss. 31, 34) menar vidare i sin avhandling  att 
variationsteorin har en inriktning på lärande och hur barn kan få en förståelse för ett fenomen 
på olika sätt, det vill säga att barn erfar ett lärande om eller av något. För att en variation och 
ett varierat lärande ska ske behöver barn på samlingen urskilja och fokusera på olika egenskaper 
från ett och samma fenomen. Ett fenomen kan vara klossar. Exempelvis om pedagogen 
använder klossar på samlingen och alla klossar är gula, kan inte klossarna variera eller barnen 
får inte ett varierat lärande eftersom att alla klossar är av samma färg. Klossarna behöver ha 
olika färger för att det ska bli en variation. Ett annat exempel för barn att erfara olika fenomen 
på en samling är om pedagogen vill erbjuda ett matematiskt innehåll och använder sig av klossar 
i geometriska former. Då får barnen möjlighet till variation och kan urskilja klossarnas olika 
former. Hade klossarna (fenomen) bestått av samma form, skulle barnen inte få ett varierat 
lärande (Wernberg, Larsson & Riesbeck 2010, s. 164). 

 
Variationsteorin innebär vad barn erfar för förmågor att lära och att lära in nya erfarenheter och 
att teorin resulterar att barn ges variation på exempelvis samlingen och att de får fler 
förutsättningar och perspektiv på sitt eget lärande. Variation underlättar också för barn att 
urskilja, för ges det inga variationsmöjligheter så kan ingen urskiljning förekomma. Holmberg 
(2014, s. 176) tar upp i sin artikel en annan infallsvinkel av variation och att det också kan 
används i sammanhang där forskare vill ha ett varierat resultat och som är grunden i kvalitativ 
forskning. Holmberg tar även upp att variation nämns i samband med samling likt Kerekes och 
Wernberg, Larsson & Riesbeck men belyser mer hur barn lockas till samlingen och att det krävs 
variation, lotsning och uppmuntran för att barn ska bli intresserade av lärandet och medverkan 
i samling på förskolan. 

 
Lärandeobjekt  
Lärandeobjektet är ett redskap i variationsteorin som används för att medvetengöra barns 
lärande och utgår från olika perspektiv. Ett lärande hos barnen sker i både akt (samling) och 
tillsammans med ett objekt oavsett ålder, mognad eller erfarenhet. Lärandeobjekt definieras 
utifrån tre begrepp: Intentionella (planering utifrån vad barnen ska lära sig), iscensatta (hur 
lärandet utförs) och erfarna (resultatet av vad barnen lär sig). Lärandet från det intentionella 
betraktas från pedagogens perspektiv och vad pedagogen har för avsikt med samlingen och hur 
den planeras att genomföras. Utifrån pedagogens planering och genomförande med samlingen 
riktar pedagogen barns uppmärksamhet mot ett precist lärandeobjekt (klossar), exempelvis att 
barnen ska urskilja färgen blå bland fem gröna klossar och en blå. Efter planering iscensätts 
lärandeobjektet och det innebär hur pedagogen utformar samlingen och benämner med ord och 
begrepp hur barnen ska göra för att urskilja likt exemplet ovan den blå klossen  bland  de  gröna  
klossarna.  Via  iscensättningen  skapar  pedagogen  och        barnen 



7  

tillsammans en lärandesituation där barnen får möjlighet till variation och urskiljning kring 
klossarna. Sist utgår lärandet från det erfarna lärandeobjektet och som utgår från barns 
perspektiv. Det är kunskapen som barn erfar och lär sig under en lärande aktivitet eller samling 
på förskolan. Genom att studera det erfarna lärandeobjektet så skapas en förståelse vad barnen 
på samlingen lärt sig och fått med sig för kunskap från samlingen (Wernberg, Larsson & 
Riesbeck 2010, s. 164). 

 
Teorin bygger på att barn ska få kunskaper om att urskilja flera olika objekt av ett fenomen 
jämfört med vad de kunnat urskilja tidigare. Det vill säga att barn ska erfara nya kunskaper 
genom dessa lärandeobjekt och begreppet erfar menas att barn erfar en förändring och blir mer 
medvetna i lärandesituationen. Kerekes beskriver också att resultatet av lärandet blir när barn 
uppfattar omvärlden på ett nytt sätt. För att förtydliga de tre lärandeobjekten finns en 
tankemodell som visar hur lärande och innehåll kan synliggöras i samlingen och att barn ska  få 
möjlighet att upptäcka och erfara infallsvinklar av olika fenomen (objekt, kunskapsområde) i 
jämförelse med deras tidigare erfarenheter (Kerekes 2014, ss. 27-28). 

 
Relationen mellan de tre lärandeobjekten illustreras i figuren nedan. 

 

 
Cirklarna innehåller olika perspektiv av de tre lärandeobjekten (skuggat område) och cirklarnas 
överlappning visar betydelsen och vikten av planering, genomförande, utformning för barns 
lärande i samling som pedagogisk aktivitet. Det vill säga att en del som pedagogen tänkt planera 
och genomföra på samlingen synliggörs i det iscensatta lärandet och en del inte. Likaså på vad 
barnen lär sig på samlingen, en del barn urskiljer färgerna bland klossarna och en del inte. 
Området i mitten av cirklarna i tankemodellen ovan illustrerar när det intentionella 
lärandeobjektet har blivit iscensatt och erfaret hos barnen, det vill säga att barnen utifrån 
pedagogens planering och genomförande av samlingen deltog i samlingen och fick en förståelse 
och ny kunskap, vilket är strävan hos pedagogerna i förskolan att utforma en samling som 
stimulerar barn till lärande och utveckling (Wernberg, Larsson & Riesbeck  2010, s. 167). 

 
Sociokulturella teorin 
Sociokulturella teorin bygger på teoretikern Lev Vygotskij som verkade år 1896–1934 och han 
ansåg att lärande och utveckling hos barn skapas via social samverkan. Som teoretiker ville han 
skapa sig en förståelse för människors medvetenhet och utveckling och hade stort intresse för 
exempelvis funktionerna språk, matematik, minne och begreppsbildning. Dessa funktioner 
ansåg Vygotskij uppstod i samband med sociala sammanhang likt en samling i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Lärandeobjekt Häggström (2008) 
Foto: (Wernberg, Larsson & Riesbeck 
2010, s. 167) 
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förskolan. Först erfar barn ett lärande tillsammans och därefter förs kunskapen in på individnivå 
hos barn, det vill säga att först på en intermental nivå (grupp) och därefter på en intramental 
(individ) nivå och att social samverkan genererar barns individuella utveckling och lärande. 
Inom den sociokulturella teorin och barns utvecklingsprocess används begreppet internalisering 
och det innebär att barn exempelvis i en samling bemästrar ny kunskap och lärande utifrån 
samlingens innehåll. Därefter via socialt samspel med andra barn och pedagoger tar barnet till 
sig lärandet och gör det till sitt eget, som i Vygotskijs sociokulturella teori benämns som 
appropriering för barns egna individuella utveckling (Dysthe & Igland 2003, ss. 78-79). 

 
I internaliseringsprocessen förmedlas och överförs mentala funktioner hos barnen med hjälp av 
fysiska och mentala redskap som används i sociala aktiviteter, likt en samling i förskolan. I 
processen styrs även de mentala funktionerna, det vill säga att de medieras som är ett andra 
centralt begrepp i den sociokulturella teorin. Mediering är centralt i barns lärande och 
utvecklingsprocess och mediera är när förskollärarna i förskolan skapar meningsfulla 
lärandeaktiviteter för barnen och tar hjälp av olika kulturella redskap, exempelvis bilder, text, 
figurer, drama, instrument och kommunikation (Kupferberg 2013, s. 15). Redskapen i sin tur 
gör att barn får möjlighet att tillsammans och på egenhand tolka och förstå innehållet i 
samlingen med hjälp av de kulturella redskap som erbjuds. Samverkan sker endast inte i sociala 
sammanhang utan också i samband mellan barn och kulturella redskap (Dysthe & Igland 2003, 
ss. 78-79). 

 
I en samling när pedagogen erbjuder barn matematik, så kan exempelvis pedagogen lägga fram 
olika material som barnen ska räkna för att lära sig om tal och mängd. Enligt Jakobsson (2012, 
s. 157) tar barn i förskolan hjälp av exempelvis fingrar, legobitar, klossar eller stenar som är 
användbara material i en samling för att lära sig talmängd. När barnen med hjälp av de 
medierande resurserna upprepar handlingen så upphör användningen av hjälpmedel succesivt, 
då räkneförmågan har blivit internaliserad och barnen har överfört lärande från handling till  ny 
kunskap. Jakobsson (2012, s. 153) menar vidare att mediering är samverkan mellan barns 
tankar, handlingar och de kulturella redskapen (artefakterna) som är en hjälp för barnen att driva 
deras tankar och handlingar framåt. Barns tankar, medvetenhet och materiella ting i förskolan 
ses som en helhet och dessa materiella ting kallas för artefakter eller kulturella redskap, som i 
sin tur ger barn möjlighet att påverka deras tankegångar, kognitiva utveckling och lärprocesser. 
De kulturella redskapen kan även ses som resurser för barns lärande och att deras tankar utgår 
från eller via resurserna som erbjuds i exempelvis samling, det kan också översätts inom 
vetenskapen: ”Att mediera via artefakter”. Säljö (2000, s. 29) förklarar närmare att kulturella 
redskap som Jakobsson tar upp är fysiska redskap som finns i vår närmiljö och vardagen på 
förskolan för barnen. Det är som verktyg och hjälpmedel för barnen i samling och andra lärande 
situationer i förskolan. Exempelvis matematiska verktyg för vägning och mätning eller digitala 
redskap för information och kommunikation och han beskriver också som Jakobsson att 
kulturella redskap är synonymt med artefakter. 

 
Enligt Strandberg (2006, s. 30) nämner Vygotskij den kulturella utvecklingen hos barnet. Den 
kulturella utvecklingen når barnet via verktyg och tecken i sociala sammanhang som i 
exempelvis samling i förskolan. Han menar på att tänkandet inte uppstår från hjärnan utan det 
måste ske i en process hos barn genom att de får erövra med hjälp av artefakter. Som Strandberg 
tidigare nämner är artefakter olika material som finns på förskolan och som pedagoger erbjuder 
barn i samlingar. Strandberg menar då på att om det ska ske ett lärande hos barnet i en samling 
behövs det utmanande material som lockar barnets till att vilja lära om materialet och att det 
är genom materialet som driver och hjälper barnet att utvecklas i sitt 
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tänkande. Säljö (2000, s. 29) menar vidare att inom kultur ingår förutom de fysiska redskapen 
också värderingar, kunskaper och idéer som barn erfar via samverkan med andra (samling) och 
vår omvärld. Förutom fysiska artefakter som Jakobsson belyser tar även Säljö (2000, s. 
30) upp intellektuella artefakter (språk och kommunikation) och han är även kritisk då han 
menar att det är vi människor som skapar kulturen och att kulturen är det mellan oss människor 
och vår omvärld. Det kan medföra att omvärlden kan upplevas konstgjord och han menar vidare 
att svaret på om världen kan uppfattas konstgjord blir vår definition på vad som anses vara 
kulturella redskap och kultur och därav vikten av att belysa dessa begrepp i avsnittet. 

 
Vygotskij poängterar också vikten av att utveckling och lärande är beroende av varandra och 
får barn ingen möjlighet till utvecklingsprocess i förskolan så kan inget lärande ske. För att 
mäta barns utvecklingsprocess mätte Vygotskij barns mentala utveckling och  undersökte barns 
förmågor på egen hand. För att inte få tvivelaktiga resultat tog Vygotskij också reda på vad barn 
kunde göra med hjälp av andra. Området mellan vad ett barn kan göra själv och med hjälp av 
någon annan exempelvis i samling där barn och pedagoger stöttar varann för vidare utveckling 
benämns för närmaste utvecklingzonen. I zonen befinner sig funktioner och kunskap hos barn 
som är i utveckling och det som ett barn kan göra med hjälp av en kamrat eller en pedagog kan 
det senare klara på egen hand. Utvecklingszonen och barns inlärningsprocess är användbart för 
barn att skapa förståelse i samling och andra aktiviteter tillsammans i grupp på förskolan 
(Dysthe & Igland 2003, s. 82). 
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METOD  

Kvalitativ metod 
I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativ metod då vi vill undersöka studiens syfte 
att ta del av pedagogers uppfattningar om samling som en pedagogisk aktivitet och dess 
betydelse för barns lärande i förskolan. De vanligaste metoderna enligt Fejes & Thornberg 
(2015, s 260) som används i en kvalitativ studie är intervju och observation då ett utmärkande 
område undersöks och som ger grund för studiens syfte. I en kvalitativ metod är forskare 
intresserade av att studera människors beteende och hur de agerar i olika situationer i det område 
som forskaren vill forska kring. En fördel med en kvalitativ metod är att vi som forskare har 
självdisciplin, kunskap, kreativitet och god arbetsmoral under arbetets gång. Det kommer 
förhoppningsvis att underlätta för den kvalitativa analysen när resultatet och datainsamlingen 
ska analyseras men också redovisas. Då intervju ingår i den kvalitativa metoden valde vi att 
intervjua pedagoger för att få en bredare synvinkel på deras perspektiv på samling och få svar 
på studiens syfte och frågeställningar. Fejes & Thornberg (2015, s 262) menar även på att för 
mycket data kan bli en nackdel när insamlingen av material ska analyseras, då det kan bli 
komplicerat när materialet ska sammanställas då det kan bli svårt att hantera och sålla ut det 
viktigaste från en stor text av analyserat material. Trost (2010, s. 35) nämner att efter insamlad 
data ska vi som forskare koda vårt material som innebär att det insamlade materialet analyseras 
och därefter kategoriseras underrubriker som i sin tur  besvarar studiens syfte och 
frågeställningar. 

 
Intervju som redskap 
Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015, s. 35) beskriver att Intervju är en metod där kunskaper, 
upplevelser, information, intressen och olika perspektiv samlas in genom att intervjua andra 
människor. De menar även på att en intervju inte kan säga allt men med en korrekt genomförd 
intervju kan forskare få ut en mängd information som är relevant för studien. Däremot nämner 
Trost (2010, s. 32) att genom en kvalitativ intervju får forskaren reda på människors åsikter, 
intressen och resonemang på ett effektivt sätt och får också ta del av respondentens perspektiv 
och egna åsikter. Det är värdefullt för studien och något som forskaren strävar mot för insamling 
av material. Vi har i vår studie valt att använda intervju som metod och har valt att intervjua 
förskollärare om hur deras uppfattning om samlingen som pedagogisk aktivitet och dess 
betydelse för barns lärande i förskolan. Det finns tre olika sätt att intervjua i en kvalitativ studie. 
Dessa intervjumetoder kallas för Strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. Enligt 
Bryman (2011, ss. 203, 415) utgår den strukturerade intervjun från ett frågeschema  som är 
förutbestämt. Det innebär att samtliga intervjuer ska innehålla ett sammanhang vilket gör att 
intervjun blir kort och tydlig. I en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren efter ett specifikt 
ämne och i intervjun har forskaren möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar ur  ett större 
perspektiv. Enligt Bryman är den semistrukturerade intervjun den vanligaste metoden som 
forskare väljer, då intervjuare och respondent skapar en interaktion mellan varandra. En 
ostrukturerad intervju liknar ett vanligt samtal mellan intervjuaren och respondenten och den 
som intervjuar kan endast ställa en fråga och respondenten kan däremot utveckla frågan och 
sammankoppla fritt. I vår studie har vi valt att göra semistrukturerade intervjuer då vi vill ha ett 
bredare perspektiv på förskollärarnas tankar om samling i förskolan. Våra intervjufrågor bestod 
av fyra frågor varav en fråga var jag eller nej perspektiv och en fråga bestod av en följdfråga ( 
se bilaga 1 ) . 
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Urval 
I vår studie har vi intervjuat sex förskollärare på två förskolor. För att förhålla oss till de  etiska 
hänsynstagande har vi fingerade namn på respondenterna som medverkade under intervjuerna: 
Julia, Monika, Louise, Stina, Angelica och Therese. Enligt Bryman (2011, s. 
433) är det förekommande att välja utifrån bekvämlighetsurval. Vilket för vår del har inneburit 
att vi valde förskolor som vi kunde få kontakt med relativt snabbt jämfört med förskolor som 
vi inte hade anknytning till, som kan göra att det tar längre tid. Därav vårt val av 
bekvämlighetsskäl när vi valde vilka förskolor som skulle ingå i studien. Förskolorna vi valde 
var i vårt respektive närområde och som vi haft kontakt med tidigare. Då vi sedan tidigare haft 
kontakt med förskolorna fick vi snabba svar från respondenterna, som visade intresse att 
medverka i vår studie vilket underlättade för oss inför kommande intervjuer. Dock finns det 
även nackdel att välja utifrån bekvämlighetsskäl då Trost (2010, ss. 140-142) beskriver att 
forskare medvetet eller möjligtvis omedvetet väljer ut respondenter som ska medverka i 
intervjun eftersom forskaren är medveten om deras tankar kring det valda ämnet sedan tidigare. 
När vi valde ut respondenter vi ville intervjua valde vi de som fanns tillgängliga och som ville 
vara med i studien. 

 
  Genomförande 
Syftet och frågeställningarna omarbetades flertal gånger med rekommendation från 
handledaren, då de till en början var otydligt. Efter omarbetning och färdigställt syfte och 
frågeställningar skrevs intervjufrågorna (se bilaga 1) i samband med studiens 
undersökningsområde. Vi valde att göra en pilotstudie med verksamma personer i förskola  och 
skola för att se om intervjufrågorna var relevanta och tydliga. Boréus (2015, ss. 174-175) 
poängterar vikten av att göra en pilotstudie, vilket innebär att forskare prövar sina intervjufrågor 
på andra tänkbara professionella inom förskolan och när de prövar intervjufrågorna kan de 
uppmärksamma om frågorna är svårtolkade eller oidentifierbara. När vi genomförde vår 
pilotstudie ansåg en av de intervjuade respondenterna att en av frågorna  var svårtolkad och att 
vi hade behövt omformulera den. Respondenten ansåg att om vi omformulerade frågan skulle 
det ge oss tydligare svar på vad definition av samling är. Vi tog till oss respondentens förslag 
och justerade dess förändringar i vårt intervjuunderlag. Därefter prövade vi frågorna ytterligare 
en gång och det blev mer flöde under intervjun i pilotstudien. 

 
Efter genomförd pilotstudie kontaktade vi respondenterna vi valt att ha med i vår studie och 
planerade in tid efter deras åtkomlighet. Vi delade också ut missivbrev till berörda parter där 
studiens syfte, frågeställningar, intervjufrågor och etiska hänsynstagande framkom, för att 
respondenterna skulle få ta del av viktig information innan intervjun. Vi genomförde tre 
intervjuer var och alla intervjuerna genomfördes enskilt i förskolornas planeringsrum för att 
undvika att bli avbrutna. Intervjuerna tog mellan tio till tjugo minuter. Före intervjuerna testade 
vi våra telefoners ljudupptagning, då det enligt Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015, s. 
50) är till fördel att kontrollera tekniken innan intervjun, så inte intervjun behöver avbrytas på 
grund av tekniska problem och att det fungerar. Under intervjun antecknades också viktiga delar 
då Eriksson-Zetterqvist & Ahrne menade även på att av säkerhetsskäl är det fördel att göra 
anteckningar ifall det skulle uppstå tekniska problem. Efter genomförda intervjuer lyssnade vi, 
tittade över våra anteckningar och transkriberade materialet på varsitt håll. Därefter förberedde 
vi oss gemensamt för kodning av det insamlade materialet, som nedan beskrivs i bearbetning 
och analys av material. 
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  Etiskt ställningstagande 
Under genomförandet av undersökningen tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 
och nedan i avsnittet presenteras huvudkraven. Som forskare är det viktigt att förhålla sig till 
respondenterna. Att ha medkänsla om respondenterna visar eller känner obehag eller om det  är 
en fråga som känns obekväm för respondenterna att svara på och som forskare ska du då vara 
medveten om att det kan leda till en kränkning om ingen medkänsla visas. Vetenskapsrådet 
beskriver även att forskare ska informera om att forskningsresultatet kommer publiceras och att 
respondenterna kan få en sammanfattning av resultatet i efterhand (Vetenskapsrådet 2002, 
s.16). 

 
Huvudkrav  
Informationskravet beskriver Vetenskapsrådet (2002 s. 7) innebär att forskaren ska informera 
deltagarna om berört ämne i studien och de villkor som gäller för deltagarna. Deltagarna ska  få 
information om att det är frivilligt att delta och de har även rätt att gå ur undersökningen. Som 
forskare är det också viktigt att informera om att uppgifterna som samlas in endast kommer 
finnas med i studien och inte i något annat syfte. Det som kommer att beröra deltagarna i studien 
ska deltagarna få information om och det är för att deltagarna ska känna att de är villiga att 
delta. För att ta hänsyn till informationskravet har vi skickat ut ett missivbrev (se bilaga 2) till 
de utvalda respondenterna samt samtliga förskolechefer. I missivbrevet stod det information 
och kontaktuppgifter om forskarna, syfte och  intervjufrågor. Vi valde att skicka ut missivbrevet 
några dagar innan för att pedagogerna skulle ha god tid på sig att förbereda sig och om det 
uppstod eventuella frågor innan intervjun hade pedagogerna möjligheten att kontakta oss. 

 
Samtyckeskravet betyder att forskaren behöver ett samtycke från de berörda deltagarna. 
Samtycke menas att deltagarna ger sitt tillstånd att medverka i studien. I vår studie är det 
pedagoger som intervjuas men om deltagarna är under 15 år måste ett tillstånd av 
vårdnadshavare godkännas. Skulle pedagogerna vilja avbryta sin medverkan i studien hade 
forskaren fått ta hänsyn till det likaså om pedagogen väljer att ta en paus. Efter att vi skickat  ut 
missivbrev till de pedagoger som vi efterfrågat att intervjua, besökte vi respektive förskola och 
bestämde tid och plats för kommande intervjuer. Vi informerade även respondenterna att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan eller stoppa röstinspelningen under pågående intervju 
(Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-11). 

 
Konfidalitetskravet innebär att forskare har tystnadsplikt när studien genomförs. De som 
medverkar i studien ska göras oidentifierbara vilket innebär att personuppgifter och annat privat 
inte får identifieras. I vår studie har vi tagit hänsyn till konfidalitetskravet då vi fingerat namnen 
på respondenterna som medverkat och nämner inte kommun eller förskola som deltagit i 
studien. När vi transkriberade datainsamling satt vi i hemmamiljö för att undvika att obehöriga 
fick del av materialet (Vetenskapsrådet 2002, s.12). 

 
Nyttjandekravet beskriver Vetenskapsrådet (2002, s. 13) innebär att det insamlade materialet 
från respondenterna enbart får användas i undersökningssyfte och att de sekretessbelagda 
uppgifterna får endast används till studiens syfte och inte till privat bruk. I studien har vi tagit 
hänsyn till nyttjandekravet då vi i missivbrevet som respondenterna tog del av informerade att 
de som medverkar i intervjun kommer förbli anonyma, samt att inspelningen och materialet 
kommer raderas efter analysen. 
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Trovärdighet & tillförlitlighet 
Ahrne & Svensson (2015, ss. 24-25) nämner att inom all forskning måste läsaren tro på vad 
forskaren har skrivit när han eller hon läser boken, artikeln eller uppsatsen. De benämner även 
begreppen tro och förtroende och att det är grunden till vetenskapen. För att skapa trovärdighet 
och skapa en förståelse för begreppets innebörd förklarar Bryman (2011, ss. 354- 
355) att trovärdighet innebär att vi som forskare säkerställer att vi följer de fyra etiska 
huvudkraven och att studiens resultat inger trovärdighet. Vår studie innefattar trovärdighet  och 
tillförlitlighet genom att vi har följt de fyra etiska huvudkraven, som medför att vi har skickat 
ut missivbrev till respondenterna innehållande bland annat studiens syfte och frågeställningar 
innan intervjuerna påbörjades. Respondenterna gav sitt samtycke innan intervjuerna och under 
samt efter studien har vi tystnadsplikt för att oberörda ej ska ta del av studiens material eller 
empir. För ytterligare trovärdighet och tillförlitlighet fingeras namnen på respondenterna så de 
förblir anonyma samt att ljudinspelningarna raderas efter transkriberingen. Vi diskuterar också 
mest lämpliga metod för studiens syfte och  frågeställning som resulterar i intervju och att 
intervjufrågorna bearbetas och revideras tills vi känner att frågorna är tydliga och anpassade för 
att besvara syfte och frågeställningar. Respondenterna får information om de vid behov eller 
intresse har möjlighet att ta del av studiens resultat som är en ytterligare faktor som stärker 
studiens trovärdighet. 

 
Bryman likt Ahrne & Svensson menar på att vi som forskare skapar trovärdighet genom att 
skapa förtroende till framtida läsare och respondenter att forskningen har genomförts på rätt 
sätt och att innehållet i studien är sann, det vill säga trovärdig. Tillförlitlighet innebär om en 
studie är trovärdig och att tillförlitlighet bygger på trovärdighet nämnt ovan, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet att kunna styrka studien genom att påvisa att forskaren agerat 
sanningsenligt under pågående undersökning (Bryman 2011, ss. 354-355). Fejes & Thornberg 
(2015, s 259) nämner likt Bryman vikten av tillförlitlighet i en studie och att tillförlitlighet är 
mest anpassat till kvalitativ forskning än kvantitativ forskning. Tillförlitligheten är 
grundläggande för att skapa en noggrannhet i studien och resultatet tillförlitligt innefattar vad 
för tillvägagångssättet som använts för att samla in data och analysera det insamlade materialet. 
Tillförlitlighet innefattar också studiens hantering av datan och i vår studie har vi hanterat datan 
tillförlitligt genom att spara ljudfilerna på usb-minne så de inte fanns tillgängliga på våra 
respektive mobiler, för att undvika att den insamlande datan inte kom i obehörigas händer. Vi 
transkriberade i hemmiljö för att kunna spela upp intervjuerna utan att obehöriga tog del av 
materialet och att vi kunde spela upp det flertal gånger för att ta del av respondenternas svar 
och tankar, som vi därefter analyserade och som i sin tur blev studiens resultat. 

 
Bearbetning och analys av material 
Efter genomförda intervjuer transkriberade vi tre intervjuer vardera genom att lyssna på vårt 
insamlade material. Vi skrev ner samtliga svar som respondenterna sa under intervjuerna och 
även skratt eller pauser om det förekom. Vi transkriberade de intervjuer vi själva genomfört  då 
vi befann oss i olika städer och undvek att skicka inspelningarna ifall de skulle komma på 
villovägar. Vi kände också att vi spara tid genom att genomföra transkriberingarna på varsitt 
håll, då det är ett tidskrävande arbete och att vi därefter tillsammans kodade vårt material för 
att ta del av varandras insamlade material. Bryman (2011, s. 526) är dock lite kritisk vid 
transkribering och att vi som forskare omedvetet kan välja att inte ta med vissa delar i intervjun 
som inte anses relevant för resultatet och det hade vi i beaktning under tiden vi lyssnade och 
skrev ner intervjuerna. Innan kodningen lyssnade vi tillsammans på varandras inspelningar för 
att på så vis återigen lyssna för att uppmärksamma ifall något missats att skriva ned. Därefter 
började vi koda respondenternas svar på våra intervjufrågor för att hitta 
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förekommande begrepp och återkommande tankar om pedagogernas uppfattning om samling i 
förskolan. Vi började först att läsa igenom våra anteckningar utan värderingar, därefter tog vi 
fråga för fråga och skrev i marginalen begrepp och iakttagelser som förekom frekvent för 
vardera frågan och till sist granskade vi noteringarna ”koderna” i marginalen och förekom fler 
liknande ord hittade vi en synonym för det samt att vi tittade efter samband bland koderna 
(Bryman 2011, s. 525). För att få ordning och struktur på kodningen är det till fördel att skaffa 
sig en helhetssyn och en överblick på det insamlade material och därefter söka efter olika teman, 
inslag och återkommande begrepp som är centrala för studiens syfte (Malmqvist (2007, ss.124). 
Efter vi läst våra anteckningar och gjort en sammanställning skapade vi oss ett helhetsintryck. 
Vidare kodades insamlingen av information genom att stryka under med överstrykningspenna 
och koderna som hade gemensamma beröringspunkter fick likadana färger. Exempelvis att 
koder som handlade om samlingens organisation fick färgen röd för att få en mer tydlig 
överblick. Koder vi fann och som förekom mest var bland annat gemenskap, vikänsla, trygghet 
och gruppkänsla som blev kategorin ”Samling speglar en gemenskap snarare än betydelsen för 
barns lärande”. Gruppindelning, tillvägagångsätt, diskussionsforum anpassning blev kategorin 
”Samlingen utformning för möjlighet till lärande” och intresse, behov, inriktat och uppmuntran, 
planering, material blev kategori ” Det iscensatta (hur lärandet utförs) lärandet i samling och 
barns intresse”. Dessa underkategorier tycker vi är relevanta för vår studie och i studiens 
resultat och diskussionsavsnitt kommer dessa kategorier att presenteras. 
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RESULTAT  
I det här avsnittet presenteras resultatet som framkom under intervjuerna. Samtliga pedagoger 
var positiva till samling i förskolan och ansåg att samlingen har betydelse för barns lärande. 
Pedagogerna var eniga om att samlingen bör utformas och planeras utifrån barnens intresse och 
att samlingen genererar till gemenskap i barngruppen. Pedagogerna förklarar att samlingen ska 
vara inbjudande och innehållsrik, samtidigt som den bör vara strukturerad och att det är 
betydelsefullt för barns sociala samverkan med varandra. 

 
Samlingen speglar en gemenskap snarare än betydelsen för barns lärande 
Här nedan besvaras frågeställning om vad samling har för betydelse för barns lärande. 

 
Pedagogernas uppfattning om samling var att samlingen stärker vikänslan och gemenskapen 
och att det är viktigt att skapa en vikänsla i barngruppen och att samlingen är en mötesplats 
under dagen. 

 
Det är en del av den sociala samvaron att någon gång under dagen att man samlas 
tillsammans att man får en vi känsla i gruppen och att barnen känner en trygghet att 
man känner igen varandra, man blir sedd och ja man får vissa saker tillgodosedda 
genom att samlas i hela gruppen och det är en del i det hela. (Therese) 

 
Som pedagogen ovan nämnde så tyckte många pedagoger att samlingens syfte var att se alla 
barn, att alla barn får komma till tals och att det sker en kommunikation i samlingen samt att 
arbeta för empati för att skapa en gemenskap och trygghet. Therese belyser tryggheten och att 
med trygghet sker utveckling och lärande. Pedagogerna hade en gemensam syn om gruppkänsla 
i samlingen mellan barn och pedagoger och att samlingen ska vara en rolig och betydelsefull 
aktivitet för barnen. 

 
Alla som sitter i vår samling är viktiga, att alla är med, alla sitter ned och ser varandra. Och 
att inget barn sitter utanför utan alla sitter med i ringen. Samlingen ska vara någonting skoj, 
det ska också vara någonting lustfyllt. /…/ Syftet är att skapa en gruppkänsla, att det här är 
vi. /…/ Att man skapar en gruppkänsla, att alla barn uppmärksammas. Alla som sitter i vår 
samling är viktiga, att alla är med, alla sitter ned   och ser varandra. (Stina) 

 
Stina beskriver att i samling på förskolan ser alla barn varandra, alla blir sedda och ingen ska 
få känna sig utanför. Hon belyser vikten av att alla barn ska känna sig välkomna och viktiga 
och det är det som gör att en gemenskap skapas i gruppen. 

 
När man är tillsammans och har en samling, jag menar då vet man ju att det här är mina 
vänner men det är inte så att man stänger ute någon om någon kommer utifrån utan då kan 
man ju öppna ringen och säga välkommen och du kan också komma in till oss. (Monika) 

 
Monika anser som ovanstående citat att i en samling är barn och pedagoger tillsammans och 
samlingen genererar vänskap och alla välkomnas in i samlingen. 

 
Då har man samlingen till att just se alla och möjlighet om de har något de vill berätta så 
kan dom göra det på samlingen också. Så det är väl största syftet tycker jag. (Louise) 

 
På samlingen enligt Louise är det viktigt att barnen får komma till tals och får berätta saker de 
funderar eller tänker kring. 
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Syftet med samling är att lära barnen grundläggande kunskaper som dem har nytta av i livet 
men även få en vi känsla och trygghet i gruppen. För är man trygg och känner en gemenskap 
så då ger det väldigt bra förutsättningar inför lärandet. Jag tycker att samlingen är en viktig 
del i förskolans verksamhet. jag tycker inte att man ska ta bort samlingen helt för att gör man 
de så kan det också vara så att barn bli oroliga /…/ Samlingen att man ser varje barn, att 
man lyssnar på varje barn, att varje barn ska få möjlighet att bli sedda och hörda. (Therese) 

 
Ovanför beskriver pedagogen att syftet med en samling är att barn lär sig de grundläggande 
kunskaperna som de kan ha nytta av i framtiden. Samlingen beskrivs även här att barn ska 
känna en trygghet men också tillhörighet i gruppen. Pedagoger har också en viktig roll i 
samlingen då barn ska få möjlighet att bli sedda och hörda och det anser Therese att 
samlingen är bra till. 

 
Föra vidare traditioner, förstå varann och bli en grupp och ja vet och etikett och hur man är 
mot varann och att man ska ge plats till varandra och det är lite sånt jag tänker. (Monika) 

 
Monika förklarar i citatet ovan att syftet med samling kan vara att föra traditioner vidare, empati 
och förståelse för varandra och att bli en grupp. 

 
Jag tycker det pedagogiska i en samling är väl mest att man tränar på att sitta stilla, man 
tränar på att vänta på sin tur, man tränar typ på att lyssna på sina kompisar, ibland tränar 
vi på att räcka upp handen. Syftet för oss e ju det här med att få lugn och ro i gruppen. (Julia) 

 
Julia beskriver i ovan citat att samlingens syfte är att det ska bli ett lugn i barngruppen och att 
barnen får träna på att sitta stilla, vänta på sin tur och även lyssna på sina kompisar som är en 
del av empatin. 

 
Samlingen för mig är mer ett sätt att samla gruppen för att dem ska få känna vi tillhörighet 
och grupptillhörighet. Samlingen är en mötesplats, en plats för oss att gå igenom vad som 
kommer att hända, att man ska mötas och prata med varandra. Det handlar om att samla 
barnen, att få dem fokuserade på vad som komma skall. Som att tillexempel gå genom vad 
som händer under dagen, vad kommer vi att göra, en kort briefing. (Angelica) 

 
För Angelica är samlingen mer en mötesplats för information än som en lärande aktivitet för 
barnen. Att på samlingen delges barn information vad som kommer att hända under dagen och 
att barn och pedagoger ges möjlighet att samtala med varandra. 

 
Sammanfattning 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar är pedagogernas uppfattning om samlingens 
betydelse för barns lärande att det skapar gemenskap i barngruppen snarare än ett lärande. 
Pedagogerna anser att alla som är med i samlingen är viktiga och att samlingen bidrar med att 
alla blir sedda och hörda. Samt att inget barn ska känna sig utanför och som Monika nämner att 
i samlingen ska ingen uteslutas utan alla är välkomna att vara med. Även Stina säger att 
samlingen skapar en gruppkänsla och att det ska vara roligt och lustfyllt. Therese tycker att 
samling är en viktig del i förskolan och att den inte bör försvinna, då det kan skapa oro hos 
barnen då barnen har ett behov att få reda på information som sker under dagen. Att barn är i 
behov av rutiner då samlingen skapar ett lugn, som Julia beskriver att de använder samlingen 
för att skapa lugn i barngruppen och att träna på turtagning, sitta still och lyssna på sina 
kompisar. Enligt Louise är samlingens syfte mer att barnen kan få delge varandra information 
likaväl som att pedagogerna vill delge barnen information som Angelica håller med om. 
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Sammanfattningsvis enligt pedagogerna har samlingen en stor betydelse för att skapa 
gemenskap i gruppen och att mindre fokus läggs på lärandet i samling. 

 
Samlingens utformning för möjlighet till lärande 
Här nedan besvaras andra frågeställningen hur pedagogerna utformar samlingen för att 
stimulera barns lärande och vilket innehåll den har. 

 
Ingen av pedagogerna hade i sina arbetslag diskuterat samlingens betydelse för barns lärande, 
däremot nämnde två pedagoger att de diskuterat om samlingens utformning och 
tillvägagångsätt i arbetslaget. De nämner att det behövs en gruppindelning och struktur i 
samlingen för att skapa möjlighet till lärande och att barnen lättare kommer till tals och att nå 
respektive barn utifrån ålder, mognad och intresse. Pedagogerna har olika tankar kring 
samlingens betydelse för barns lärande och som citaten nedan nämner de vikten av 
organisationen och att inte alltid ha en stor samling utan att dela upp barnen i mindre grupper 
och att gruppindelning skapar ett lugn i samlingen. 

 
Vi har ju diskuterat upplägget mycket alltså just upplägget hur vi ska lägga upp det, vilka ska 
vara i vilken grupp, vad får ut bäst av en samling, Vilka passar bra ihop, vilka kan skapa 
lugn för dom barnen som behöver lugn. (Julia) 

 
I detta citat beskriver Julia att upplägget av samlingen ska anpassas för barngruppen genom  att 
pedagogerna delar in barnen i mindre grupper. Vilka barn passar bäst att ha i en samling och 
hon beskriver även att vissa barn behöver vistas i en grupp där det finns ett lugn. 

 
/…/ Inte alltid ha den där stora gruppen utan delar in sig i mindre grupper för då kommer, 
kan ju barnen komma mer till tals tycker jag. Då är det lättare att förmedla och dem har 
lättare själva att uttrycka, hitta på saker, mycket lugnare och man får fram mer av, alla 
känner nog att det är väldigt positivt. (Louise) 

 
Louise förklarar att de inte har diskuterat barns lärande i samling utan mer tillvägagångssättet 
och utformning av samlingen. Hon berättar att det är relevant då de har stor barngrupp och att 
mindre grupper gör att barn lättare kommer till tals och kan nås lättare i respektive mindre 
samlingsgrupper. 

 
 

Samling för mig är ett diskussions forum där man pratar och lär tillsammans. Att tillexempel 
det här såg vi när vi var i skogen. /…/ Men sen tror jag även att samlingen kan vara de där 
med att man sitter på sin rumpa på mattan, att man sitter i en cirkel. Att det är inte alltid den 
bästa lärande miljön utan man kan ha samlingen tillexempel utomhus. Man kan tillexempel 
samlas kring någonting litet och ha en samling där och då. (Therese) 

 
Therese lyfter samlingen som ett diskussions forum och problemlösande där barnen samlas  för 
att samtala med varandra och att pedagogens roll är att vägleda men inte alltid ger fördjupade 
svar. Hon förklarar att det är viktigt att barns delaktig prioriteras för att vidare stimulera barns 
lärande snarare än pedagogens. Hon beskriver att samlingen är till för att ta upp någonting som 
barnen intresserar sig av eller någonting dem sett när dem tillexempel  varit på utflykt. Hon 
nämner att lärande miljön är inte alltid den bästa på en rund matta i en cirkel, utan den kan ske 
när och var som helst under dagen. 

 
Min uppfattning om samling är att det kan vara så mycket, det är inte bara den där 
traditionella som man tänker sig på en rund matta eller med sina prickar. När jag går till 
skogen med en grupp med barn och då kan jag likaväl ha en samling i skogen. (Monika) 
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Monika beskriver samling precis som Therese och analyserar över en stimulerande miljö och 
att det kan vara mycket mer än en traditionell samling där barnen sitter i en ring på mattan. Hon 
anser att samlingen likaväl kan hållas i skogen. 

 
Men jag tycker som sagt att samlingen är bra men jag tycker att det är upp till pedagogen att 
anpassa samlingen dels efter den barngruppen man har och sen att man är väldigt lyhörd för 
barnen. Det får inte bli att man blir en kunskapsförmedlare och att det inte är tomma påsar 
man ska fylla med kunskap för så tycker jag absolut inte det ska vara. Så jag tycker det ska 
vara på barnens villkor och det är dem som ska få styra hur samlingens innehåll ska se ut. 
(Therese) 

 
Therese beskriver att det är upp till pedagogen att anpassa samlingen till barnen, som pedagog 
är det viktigt att visa intresse och vara lyhörd mot barnen. Hon beskriver även att pedagoger 
inte ska bli kunskapsförmedlare som ska fylla tomma påsar med nya kunskaper utan att 
samlingens innehåll ska utgå från barnens intressen och de barnen vill veta mer om. Samtliga 
pedagoger i citaten ovan anser att den spontana samlingen är minst lika viktigt som den 
traditionella i ringen, vilket pedagoger benämner är att sitta på en rund matta i en cirkel. De har 
en gemensam syn på att lärande sker i en samling men de tycker också att en samling är när det 
uppstår en dialog och att barnen är medaktörer under en utflykt till skogen. 

 
  Det iscensatta lärandet (hur lärandet utförs) i samlingen och barns intresse 
Ovanstående underrubrik besvarar båda frågeställningarna om samlingens betydelse för barn 
lärande samt hur pedagogerna utformar samlingen för att stimulera till lärande. Några av 
pedagogerna vi intervjuade använder sig av en lätt plan eller plan A som de sa och använder sig 
av det iscensatta lärandet. Någon planerar lite och vissa planerar inte alls. De nämner att 
samlingen tar en annan vändning utifrån vad som var tänkt och att de är överens om att 
samlingen planeras utifrån barnens intresse och konkret material och att lärandet utförs i 
samband med material och barns intresse. 

 
Jo jag tänker nog igenom eller vi har ju då en grund att gå efter ett mål som vi har då och 

utifrån de så tänker jag igenom kanske plan A (skratt) kan man säga, jag kanske tänker 
igenom vad jag ska för material eller vad jag kan erbjuda för material , vad som kan  komma 
upp för frågor eller vad jag vill ha fram och sen när jag väl har min samling då eller våran 
samling så kanske jag börjar så smått med det som jag har tänkt men de kan också ta en helt 
annan vändning beroende på vad barnen kommer fram till. (Louise) 

 
Här beskriver pedagogen att hon tänker genom vad hon ska använda för material på samlingen, 
även vad hon vill lyfta fram. Hon förklarar också att samlingen kan vända genom att barnen 
byter inriktning och vill prata om något annat. 

 
/…/ då hade vi en kappsäck som var då fylld med lite julpynt och då fick dom sortera, det 
blev de större barnen som gjorde då och då var det tex röd färg, vilka julpynt har röd färg, 
kan du hitta dom röda, så satte vi dom i en hög också kan du ta dom som det glittrar, så vi 
sortera hur många och sådär så då styr man ju in det med det, men annars så tycker jag ju 
att det blir ett lärande, men nu blev det också matte idag det blir oftast med allt som man 
nästan gör så blir det något sorts lärande /…/ man vet ju inte riktigt om alla lär sig på 
samma gång, också kan det finnas, ibland så tycker man att det här hängde nog inte den 
med och sen kan den komma och berätta någon dag efteråt. (Monika) 

 
Monika förklarar i citatet ovan hur hon går till väga när hon planerar en samling med ett 
ämnesrelaterat innehåll, i det här exemplet matematik men att det inte alltid blir som hon 
planerat och poängterar att allt som görs blir till ett lärande. Hon menar också på att alla   barn 
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kanske inte lär sig på samma gång och barn som inte deltog lika mycket som de andra kan ändå 
erfarit ny kunskap då de tar upp ett samtal om samlingen dagen därpå. 

 
Det mest spännande är när det kommer från barnen för då har dom verkligen ett intresse, 
men man kan väcka det intresset och man kan ju alltid så lite frön så tänker jag, jag sår alltid 
frön och alla börjar inte gro men det är ju inte misslyckat för det. Ibland behöver   dom 
stöttning dom där små plantorna, så är det. (Monika) 

 
Monika förklarar att det som är roligt med en samling är när barnen kommer med idéer och 
funderar kring olika saker. Hon nämner att det är kul att väcka intresse hos barnen men att det 
inte alltid leder till att barnen bli intresserade direkt, medan för vissa barn tar det längre tid för 
att berika ny kunskap. 

 
Jag måste se vart vi är på väg, vad barnen frågar, vad barnen söker och de dem funderar 
över. Jag måste även vara engagerad och ska driva och lyfta barnen i samlingen. En form av 
samling är där man tar tillvara på barns tankar och funderingar kring det vi gjort. Att vi 
lyfter fram det barnet har tänkt och arbetar vidare med det. De små samlingar är mer för att 
samla ihop sig och de mer stora är mer tema inriktat så som tar längre tid och som är mer 
planerad. (Stina) 

 
Stina menar att det är viktigt att se vad barnen funderar över, vad söker barnen och vad vill dem 
veta mer om. Hon lyfter vikten av att vara en engagerad och driven pedagog för att  kunna ge 
barnen möjlighet till lärande krävs det. Arbeta vidare med det barnen tycker är kul och är 
intresserade av nämner hon också och att de stora samlingarna oftast är samlingar som är tema 
inriktat eller av barns intressen. 

 
Jag tycker att samlingen har stor betydelse för barns lärande men det ska vara på barnens 
villkor och man ska utforma samlingen efter barnens intressen och behov. 
Så det är viktigt att samlingen ska vara rolig, det ska vara ett roligt tillfälle på dagen som 
barnen längtar efter och då ska man ha någonting som lockar barnen och det kan vara roliga 
bilder, det kan vara sago påsar, det kan vara språklådor, matematik lådor eller något 
spännande. Konkret material och anpassa innehållet efter barngruppen. (Therese) 

 
Therese beskriver i citatet ovan att en samling ska barnen längta till, den ska vara rolig, 
spännande genom att använda konkreta material. Hon nämner även att pedagogen ska planera 
samlingen efter barngruppens behov. 

 
Jag satsar mycket på diskussion. Vi pratar mycket om vad vi har för teorier kring olika saker. 
Jag lägger mycket vikt på att uppmuntra till diskussion, fråga och funderingar. Men jag 
tänker så här och vad tänker du. Jag tänker också att det är svårt att ha allt för planerade 
aktiviteter utan oftast så är det med ett material som inte talar så mycket för vad som kommer 
att hända. (Angelica) 

 
Angelica poängterar vikten av diskussion i samling och att hon tillsammans med barnen pratar 
mycket om olika teorier och uppmuntrar till diskussion. Hon är även lite kritisk till planerade 
aktiviteter utan föredrar mer material som inte är så oförutsägbara. 

 
  Sammanfattning 
Genom intervjuerna har det framkommit att pedagogerna planerar sina samlingar utifrån olika 
lärandeperspektiv på olika sätt för att stimulera barn till lärande. Vissa av dem planerar mer 
medans vissa uttrycker sig att de spontana samlingar fångar barnens intresse mer. Som Stina 
beskriver i citatet ovan att planerade samlingar utgår från ett större tema som de arbetat med 
och de minde samlingarna är mer för att barnen ska få samla ihop sig. Medan de andra 
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pedagogerna ansåg att spontana samlingar väcker mer intresse hos barnen, då de på en utflykt 
kan upptäcka något spännande som där och då blir en samling eller en lärande aktivitet som  en 
pedagog nämner. Samlingen ska enligt pedagogerna vara rolig, innehållsrik och barnen ska se 
fram emot samlingen och de flesta är eniga om att de tillför material som utvecklar samlingens 
innehåll och som ger barnen ett större utbud och stimulans till lärande. 

 
Resultatsammanfattning 
I resultatet har det framkommit att pedagogernas uppfattning om samling som pedagogisk 
aktivitet är att samling tillför gemenskap, grupptillhörighet och en vikänsla, snarare än en som 
en pedagogisk aktivitet. Vi känsla var ett begrepp som tre av respondenterna gav uttryckte i 
intervjuerna. I resultatet framkom det också att samlingens betydelse för barns lärande, som var 
en av våra två frågeställningar i studien är att samlingen skapar gemenskap i gruppen och ses 
som en mötesplats än som en pedagogisk aktivitet. Respondenterna poängterar även att alla 
barn ska bli sedda, hörda och får möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar. Genom en 
samling får det sociala samspelet en betydelse för barns lärande. Det var ingen av pedagogerna 
som diskuterat om barns lärande i deras arbetslag, utan mer diskuterat samlingens utformning 
och tillvägagångssätt. Däremot när de tillfrågades enskilt vad de anser själva utifrån deras 
yrkesroll ansåg de flesta att lärandet sker i den spontana samlingen och när det är utifrån barnens 
intresse. Pedagogerna tyckte att samlingen skulle belysa barns intresse och att samlingen ska 
vara ett diskussionsforum där pedagogen utformar samlingen genom att vara lyhörda och bjuda 
in barnen till samtal. Resultatet belyser även hur pedagogerna utför lärandet i samling, med 
andra ord det iscensatta lärandet. Det sker via spontana samlingar utomhus när som helst under 
dagen men också vad pedagogerna har för förhållningsätt i en samling. Pedagogerna förklarar 
vikten av att bemöta alla barn men även göra samlingen anpassningsbar till alla barn. Resultat 
visar också att planerade samlingar med konkret material förekommer. Några pedagoger tog 
också upp att samlingens storlek har betydelse för barns lärande och att i mindre samlingar ges 
barn mer utrymme och samlingens innehåll och lärande för barnen kan anpassas utifrån ålder 
och mognad som ger svaret på studiens andra frågeställning om hur pedagogerna utformar 
samlingen för att stimulera barns lärande och vilket innehåll samlingen har. 
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DISKUSSION  
I det här avsnittet diskuteras studiens resultat kopplat till tidigare forskning i bakgrund och 
teoretiska ramen avsnittet, samt egna reflektioner. Det tas även upp en metoddiskussion där vi 
reflekterar över intervju som metod och som avslut didaktiska konsekvenser kopplat till 
förskolans verksamhet. 

 
Resultatdiskussion 
I kommande avsnitt tas studiens resultat upp till diskussion kopplat till tidigare nämnd 
bakgrundsforskning, teorier, egna reflektioner och studiens syfte och frågeställningar. 

 
Samlingen  speglar  en  gemenskap  snarare  än  betydelsen  för  barns  lärande  
I resultatet framkom det att pedagogerna var enade om att samling är till för att skapa en 
gemenskap och vikänsla mellan barn och pedagoger på förskolan. Pedagogerna beskriver  även 
samling som en mötesplats där de samlas för att uppmärksamma vilka som är här idag. Det 
stämmer bra överens med vad Olofsson beskriver (2010, s. 131) att samling i förskolan bidrar 
till en gemenskap mellan barn och pedagoger i förskolan. Hon nämner även att samling tillför 
glädje och bygger upp trygghet hos barn genom att tillsammans samlas och se varandra, samt 
har en stor betydelse då barn inspireras och får möjlighet till ett lustfyllt lärande. Svensson 
beskriver (2009, s. 80) jämfört med vad Olofsson påtalar att samling är en betydelsefull stund i 
förskolan och som också ses som en tradition. Vilket stämmer överens med Monikas uttalande 
att samling för henne kan vara mycket, exempelvis samlingar där kulturella traditioner tas upp. 
Therese poängterar också att samlingar inte bör tas bort helt i förskolan då barn kan påverkas 
och bli oroliga. De flesta pedagoger hade en uppfattning om att samling bidrar till en social 
samvaro, då samling genererar att barn och pedagoger ser varandra vilket leder till 
kommunicering, dock är det viktigt att pedagogen visar intresse och engagemang i samlingen 
så det blir en pedagogisk aktivitet för barnen. Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7, 9) beskriver vikten av 
att barns lärande ska utgå från kommunikation mellan barn och pedagoger på förskolan samt 
att barn lär av varandra genom att samspela. Pedagogers förhållningsätt är viktigt då det är 
positivt att ta tillvara på barns tankar, frågor och  funderingar för att det ska ske ett aktivt lärande 
i barngruppen. Vi kan se i resultatet att samling tillför en samvaro mellan barn som därefter 
leder till kommunikation vilket går i linje med teoretikern Vygotskijs sociokulturella teori och 
som Dysthe & Igland (2003, ss. 78-79, 
82) belyser vikten av samspelet mellan barn och deras utveckling samt att vikten av  utveckling 
och lärande är beroende av varandra om barnet ska få möjlighet till stimulans till lärande. 

 
Barns utveckling och lärande sker i social samvaro mellan barn, exempelvis i samling. Vi ser 
ett samband i resultatet då pedagogerna tycker att samling är bra då den tillför att barn ser 
varandra, att alla är med, får komma till tals och berätta något ifall de vill. Pedagogerna tar 
också upp i resultatet att samlingens innehåll ska vara lustfyllt, roligt och betydelsefullt. De 
beskriver att i en rolig samling skapas en bra gruppdynamik inom barngruppen. Som även 
Olofsson (2010, s. 131) nämner att om barn erbjuds en intressant samling bidrar det till glädje 
och trygghet hos barn. Ger barn positiv respons på samlingen är det bekräftat att pedagogen har 
visat ett engagemang och fångat barns uppmärksamhet i samlingen. Respondenterna har i 
resultatet hävdar att som pedagog är det bra med en positiv inställning, genom att se och 
bekräfta alla barn och att alla barn får komma till tals. Enligt Therese anser hon att samling är 
till för att barn ska bli bekräftade och visas ett intresse och engagemang hos barnen, så menar 
hon på att samlingen har blivit en positiv aktivitet för barnen. Therese uttalande kan kopplas 
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samman med vad Dysthe & Igland (2003, ss. 78-79) beskriver angående begreppet 
internalisering. Internalisering innebär att barn i samling erfar ny kunskap och det gör barn  om 
samlingens innehåll fångar deras intressen och att pedagogen i sin tur får en positiv bekräftelse 
tillbaka från barnen. Vi ser att resultatet visar att främsta syftet med samling i förskolan är det 
sociala samspelet som i sin tur blir betydelsefullt för barns lärande och att lärandet sker i 
samspel med andra. Vi ser också att trygghet hos barn har en påverkan på barns lärande och att 
de lättare tar till sig ny kunskap om de känner en trygghet hos varandra. Gemenskapen och det 
sociala samspelet som sker i samling mellan barn bidrar också till en individuell utveckling och 
lärande som Vygotskij i den sociokulturella teorin benämner som appropriering. Resultatet i 
vår studie visade också att pedagogerna anser att samling är en mötesplats där barn delges 
information om vad som skall hända under dagen och att barn ska få möjlighet att delge 
varandra information för att de ska lyftas och stärkas som egna individer. Olofsson (2010, s. 
19) nämner att samlingar idag innehåller mer information om exempelvis vilken dag det är, 
datum och vad som skall hända under dagen. En del av resultatets studie visar som Olofsson 
nämner att samlingar idag innehåller bland annat information om dagens upplägg i förskolan, 
då pedagogerna anser att barn kan visa oro om dem inte vet hur dagen ser ut eller vilka som är 
närvarande på förskolan. 

 
Samlingens  utformning  för  möjlighet  till  lärande  
Under intervjun var vi intresserade om pedagogerna i respektive arbetslag hade diskuterat om 
samlingens betydelse för lärande och frågan uttrycktes: ”Har ni i arbetslaget diskuterat 
samlingens betydelse för barns lärande?” Samtliga sex pedagoger svarade nej på den frågan och 
det var inget som hade diskuterats. Det som däremot hade tagits upp till diskussion var 
samlingens storlek, utformning och tillvägagångsätt, men inte betydelsen för barns lärande. 
Anledningen enligt Louise är att det är förekommande med stora barngrupper i förskolan idag 
och att det är relevant att dela in barnen i mindre grupper i samlingen för att lättare nå barnen i 
respektive ålder och mognad. Vi tror också att det kan vara en fördel att i mindre samling kan 
pedagogen rikta och utmana barnen i deras intresse och barn har lättare att komma till tals i 
mindre samling, som Louise uttryckte i intervjun. Då samtliga svarade nej på att de inte hade 
diskuterat frågan ovan i arbetslaget ställdes istället en följdfråga om vad de själva anser om 
samlingens betydelse för barns lärande. Resultatet som framkom var att det behövs struktur och 
rutin i samlingen för att skapa möjligheter till lärande för barnen och ett lugn i samlingen, som 
Julia lade vikt vid under intervjun. Det kan kopplas till Fröbels tidigare forskning där Olofsson 
(2010, s. 19) tar upp att den ideala samlingen i förskolan förr var den mest strukturerade 
aktiviteten på förskolan. 

 
Resultatet visar att en del förskolor idag tycker det är fortsatt viktigt med struktur och rutiner i 
samlingen, men däremot motsäger pedagogerna Fröbel om att samling bör vara på en bestämd 
tid eller plats, då pedagogerna idag är eniga om att spontana samlingar är betydelsefulla för 
barns lärande. En samling kan likaväl vara en utflykt till skogen som den traditionella på en 
rund matta i en cirkel, som Monika säger i intervjun. Simeonsdotter Svensson (2009, s. 74) 
nämner också detsamma som resultatet visar att en samling inte har någon bestämd plats utan 
kan genomföras utomhus likväl som inomhus. Vi håller med om att varierade samlingar är till 
fördel för barn, då de får ta del av både planerade och spontana samlingar, som gör att de 
utmanas och får möjlighet till lärande i olika samlingssituationer och får ett bredare utbud.  Det 
som respondenterna nämner i resultatet stämmer bra överens med variationsteorin som menar 
på att barn lockas till samlingar som är varierande och kopplas samman med Holmbergs (2014, 
s. 176) uppmaning att barn behöver uppmuntran, variation och lotsning för att barn ska visa ett 
intresse att delta i samlingen och erfara lärande. Som svar på frågan om hur pedagogerna såg 
på samlingens betydelse för barns lärande var flertal eniga om att barn   i 
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samling ska uppmuntras till kommunikation, diskussion och att samlingen ska utgå från barns 
intressen för möjliggörande till ett stimulerande lärande, samt att barn har lättare att ta till sig 
ny kunskap om samlingen utgår från deras intresse än ett tidigare bestämt ämne. Det kan 
kopplas samman med Therese uttalande om att det är viktigt som pedagog att vara lyhörd och 
att anpassa samlingen utefter barngruppen. Enligt Olofsson är det pedagogens ansvar att 
anpassa samlingen så det blir spännande, utmanande och lustfyllt för barnen och att det 
samtidigt blir en utmaning för pedagogerna att fånga deras uppmärksamhet. Vi tycker det är 
viktigt med ett varierat utbud och inslag i samling och som Simeonsdotter Svensson (2009, ss. 
17, 74) poängterar i sin variationsteoretiska studie att ska barn lära och erfara ny kunskap på 
samlingen så är det beroende på hur pedagogen utformar samlingen och att samlingens innehåll 
intresserar barnen. 

 
Det  iscensatta  (hur  lärandet  utförs)  lärandet  i  samling  och  barns  intresse    
Resultatet visar att pedagogerna som medverkar i studien arbetar mer med samlingar utifrån 
barns intressen än temainriktat innehåll och fåtal nämnde planering i intervjuerna.    Resultatet 
visar till viss del att planeringen sker främst när samlingen utgår från ett tema och som kan 
bestå av ett varierat utbud av material och utformning, så det blir roligt att delta för barnen. 
Samlingens betydelse för barns lärande kan kopplas samman med variationsteorins 
lärandeobjekts modell som är ett redskap som pedagogerna kan använda sig av för att bli mer 
medvetna om barns lärande i samling. Då lärandeobjektets modell utgår från tre perspektiv kan 
vikten av planeringen som visades till viss del i resultatet kopplas samman med det intentionella 
lärandet där pedagogerna planerar samlingen utifrån ett konkret material, vilket bidrar till att 
barns nyfikenhet stimuleras och bidrar till ett lärande hos barnen (Wernberg, Larsson & 
Riesbeck 2010, s. 164). Likt resultatet påvisar och som Therese uttrycker att konkret material, 
så som bilder, språklådor och matematiklådor är bra att använda i samling för att locka barnen 
att delta och för att stimulera till lärande. Det kan kopplas ihop med artefakter i den 
sociokulturella teorin där Strandberg (2006, s. 30) belyser vikten av artefakter, som synonymt 
är material som barn erbjuds på förskola, likt de exempel som Therese nämner i resultatet. 
Dessa artefakter menar Strandberg har en avgörande roll för barns lärande och deras välvilja att 
lära sig om materialen som erbjuds. Det vi utläser från resultat är att iscensättning av lärande i 
samling är mer förekommande än planering. I resultatet tar Monika upp som exempel 
iscensättning av matematik där hon tänkt ut en idé och iscensätter det för barnen som då 
stämmer överens med variationsteorins redskapsmodell lärandeobjekt och i det här exemplet 
det iscensatta lärandet, som innefattar hur pedagogen utför lärandet i samling för att stimulera 
barns lärande och med hjälp av det iscensatta lärandet som resultatet visade förekom så är det 
en hjälp för pedagogerna att medvetengöra lärandet hos barnen i samling (Wernberg, Larsson 
& Riesbeck 2010, s. 164). Resultatet visade att planering av innehåll och vad barn ska lära sig 
i samlingen inte förekom så mycket utan resultatet påvisar mer det iscensatta och att 
pedagogerna har en tanke kring samlingens innehåll men att det är utifrån barnens välvilja och 
intresse som samlingens innehåll utgår från. 

 
Monikas exempel i resultatet visar att hon iscensatte ett lärande där barnen erbjuds möjlighet 
att urskilja och studera julgranspynt på olika vis som resulterar och också kan kopplas samman 
med Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003, s. 126) om att barn då får en möjlighet 
att skapa sig en uppfattning om variation genom material, eller fenomen som det benämns i 
variationsteorin och att de i Monikas samlingen lär sig att det finns likheter och olikheter av 
julgranspyntet. De räknar, sorterar, urskiljer röda från mängden och därefter glittriga och det 
här görs samtidigt under en lärandesituation i samling, som synonymt kan förklaras med 
simultanitet som kan kopplas ihop med Wernberg, Larsson & Riesbeck   (2010, 
s. 164) som menar på att det är ett av tre grundläggande begrepp inom Marton och Booths 
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variationsteori. Metoden att använda ett material till hjälp att räkna som visas i resultatet 
stämmer överens med Jakobsson (2012, s. 157) som menar på att barn tar hjälp av något konkret 
när de ska lära sig räkna och vid upprepning som vi tycker är ett bra sätt för barn att återkoppla 
tidigare kunskap i samling och succesivt upphör barn att använda hjälpmedel när de räknar och 
handling har resulterat i ny kunskap. Det vill säga att barns räkneförmåga har blivit 
internaliserad. Andra perspektivet i lärandeobjektsmodellen är iscensättning vilket visas i 
resultatet via Monikas utformning när hon tar hjälp av en kappsäck där julgranspyntet är 
placerat och att barnen därefter tillsammans i samlingen får små uppdrag att räkna, sortera och 
urskilja som är det andra av tre grundläggande begrepp i variationsteorin, det tredje begreppet 
är just variation som benämns flertal gånger i diskussionen. Tredje perspektivet är det erfarna, 
alltså vad barnen lärt sig och det går att koppla ihop med resultatet där både Monika och Louise 
uttrycker att de kan höra i efterhand barn prata om vad de gjort på samlingen och vi tänker 
också att det erfarna lärandet går att se om likande matematisk uppgift upprepas i samlingen för 
att se vad barn minns och erfarit sedan föregående samling och en möjlighet för pedagogen att 
utmana barnen för ytterligare utveckling och lärande. 

 
Vi kan också se en koppling till det iscensatta i lärandet utifrån variationsteorin och där även 
(Kerekes 2014, ss.31-34), belyser vikten av att det krävs ett kunskapsområde om barn ska 
stimuleras till ett lärande. Utifrån barns intresse som då blir samlingens kunskapsområde så kan 
pedagogerna iscensätta samlingen utefter barns intresseområde, då resultatet visar likt vad Stina 
uttrycker om vikten av att som pedagog se vad det är barnen söker, eller vad barnen intresserar 
sig av. Hon belyser även vikten av pedagogens engagemang och hur viktigt det är att lyfta 
barnens funderingar och intressen med hjälp av samling i förskolan därav har det iscensatta 
lärandet en betydelse för hur pedagogen utformar, planerar och bemöter barnen i samlingen. 
Det nämnda ovan kan vi se ger ett svar på studiens syfte och frågeställningar det vill säga vad 
pedagogerna har för uppfattning om samlingen som pedagogisk aktivitet och  dess betydelse 
för barns lärande samt vilket innehåll samlingen har. 

 
Therese nämner i resultatet att samlingar bör planeras utefter barns intressen och behov och  att 
det barnen är i behov att lära sig kan variera. Pedagogerna nämner som innan att planeringen 
av samling ska vara utefter barnens behov vilket stämmer överens med vad Lpfö 98 (rev. 2016, 
s. 12) belyser att lärandet ska utformas utefter barns intresseområde, deras funderingar och 
tankar. Några av pedagogerna beskriver att samlingens innehåll styrs av barnen och det är 
barnens funderingar och tankar som tas upp. Vi tycket det är viktigt att pedagogen uppmuntrar 
barnen till diskussion och att pedagogen finns där som stöd. Angelica beskriver i resultatet att i 
hennes samlingar pratar de om att det finns olika teorier om hur saker kan urskilja varandra i 
olika material och det är på barnens villkor och deras funderingar som det uppmuntras till ett 
lärande. Resultatet visade betydelsen med samling för barns lärande och att barn bör erbjudas 
strukturella och spontana samlingar med ett varierat utbud. I resultatet ser vi ett samband med 
tidigare forskning som Kerekes, Wernberg Larsson & Riesbeck nämner att respondenterna 
underliggande i deras svar poängterar vikten av att de vägleder och uppmuntrar barn utifrån 
deras intressen och att de strävar mot att erbjuda ett varierat konkret material och innehåll i 
samlingarna. Pedagogerna har en gemensam syn på att barns lärande i samling sker i samband 
med socialt samspel och kommunikation som är i enhetlig med Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7, 9) som 
belyser att barns utgångspunkt i lärandet är samspelet mellan barn och pedagoger och att barn 
lär av varandra. 

 
Det är viktigt att ta till vara på barns tankar som uppkommer i lärandesituationer, likt en samling 
för att ett aktivt lärande och utveckling hos barnen ska ske, samt att samlingens innehåll utgår 
från barnens intresseområden. I resultatet är pedagogerna medvetna om att 
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samling främst ska utgå från barns intresse för att fånga barnen och skapa ett lärande i 
samlingen. Therese säger i intervjun att det är viktigt att samlingen är på barnens villkor och att 
barnen ska få styra åt vilket håll samlingen ska utgå från, men att det också är viktigt att 
pedagogen i samlingen utmanar barnen i deras tänkande då det enligt Johansson & Pramling 
Samuelsson (2006, ss. 22-23) är lättare för barn att ta till sig lärandet om de får tänka och 
diskutera på egen hand. Det i sin tur leder till ett ämne att samtala och diskutera om i samlingen 
i förskolan. Det stämmer överens med resultatet där Monika tar upp att samling för henne är 
likt ett diskussionsforum där barn och pedagoger lär av varandra, som kan kopplas till 
Simeonsdotter Svensson (2009, s. 80) som tar upp i hennes studie att pedagoger i förskolan 
anser att samling är en mötesplats för barn där lärande, deltagande och kommunikation uppstår. 
I enlighet med den sociokulturella teorin så tar barn först till sig ny kunskap enskilt utifrån 
samlingens innehåll, därefter utvecklas deras förståelse om innehållet när de samspelar med 
varandra och efter kommunikation med andra barn och pedagoger tar barn till sig ytterligare ny 
kunskap och utvecklas individuellt (Dysthe & Igland 2003, ss. 78- 79). Sammanfattningsvis 
kan vi se i resultatet att pedagogers uppfattningar om samling som pedagogisk aktivitet som är 
studiens syfte snarare är en mötesplats än en pedagogisk aktivitet och att samling främst utgår 
från barns intresse och utifrån deras intresse utformar och iscensätter pedagogerna situationer 
som stimulerar barn till lärande och deltagande i samling. Resultatet visar att planering av 
samling förekommer mindre och att pedagogerna går rakt in på det iscensatta och utgår mer 
ifrån ”här och nu” och vad de ser att barn visar intresse för. Utifrån frågeställningar så har 
samlingen en betydelse för barns lärande och att barn lär främst av varandra och i socialt 
samspel och att samlingens innehåll utgår mestadels från barns intresse. Angelica nämner att 
det kan vara svårt med för planerade aktiviteter utan att det  oftast är med ett material som är 
oförutsägbart och att barnen får ställa sig frågan till varandra: ”Jag tänker så här, hur tänker du”. 

 
Metoddiskussion 
I vår studie var syftet att undersöka pedagogers uppfattningar om samlingen som pedagogisk 
aktivitet och dess betydelse för barns lärande i förskolan. För att ta reda på det valde vi använda 
oss av en kvalitativ metod. I den kvalitativa metoden valde vi intervju som redskap och den 
intervjumetod vi valde kallas för semistrukturerad intervju. Enligt Bryman (2011, ss. 203, 415) 
har den semistrukturerade intervjumetoden redan ett förbestämt schema som intervjuaren följer, 
det gör att innehållet av frågorna får ett sammanhang då det blir korta och tydliga svar från 
respondenterna. Vi kände att den intervjumetoden passade vår studie, då vårt syfte var att få 
fram pedagogers uppfattningar om samlingens betydelse för barns lärande och som Trost (2010, 
s. 32) nämner att som forskare får man fram vad respondenterna har för åsikter, uppfattningar 
och resonemang om något genom att använda sig av en kvalitativ  metod. Hade vi istället valt 
att observera hade vi inte fått del av pedagogers uppfattningar och tankar utan istället fått se det 
i handling. Därför valde vi att utesluta observation som en metod som även ingår i den 
kvalitativa metoden. 

 
Vi valde att testa intervjufrågorna med två yrkesverksamma inom förskola och skola för att se 
om valet av frågor flöt på. Efter att vi testat våra intervjufrågor kände vi att det behövdes en 
följdfråga på en av våra frågor, därför tyckte vi det var bra att som forskare pröva 
intervjufrågorna innan den riktiga intervjun, för att frågorna ska uppfattas tydliga och som då 
kan resultera i givande svar från respondenterna. Under intervjun gjorde vi ljudinspelningar och 
det var en bra metod som gjorde att vi kunde gå tillbaka och lyssna flera gånger när vi 
transkriberade vårt insamlade material. Totalt intervjuades sex stycken pedagoger i studien och 
vi valde att göra våra intervjuer enskilt och intervjuade tre stycken pedagoger var. Det valde vi 
för att förskolorna som deltog i studien låg i vårt respektive närområde. Fördel med 
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transkriberingen var att när vi satt och diskuterade våra svar kunde vi se fördelar, nackdelar 
respektive likheter och olika jämförelser mellan pedagogernas svar. Det kan även vara en 
nackdel att intervjua var för sig, då vi som intervjuare möjligtvis inte får med allting även om 
ljudinspelning används. Hade vi varit två stycken hade en av oss kunnat anteckna med penna 
och papper samtidigt som den andra kunde fokusera på intervjufrågorna. Genom att intervjua 
gemensamt hade det underlättat analysarbetet då vi hade kunnat diskutera bådas perspektiv på 
intervjufrågornas svar. 

 
Förskolorna och pedagogerna som deltog i studien hade vi en kännedom sedan tidigare och vi 
ansåg att det var till fördel då intervjuerna kändes neutrala och det utgavs ett positivt 
engagemang från respondenterna. Här kan det även finnas en nackdel då det kan vara svårt att 
hålla sig till ämnet och det kan lättare förekomma att samtalet leder in på andra spår. Vi hade 
diskuterat innan vi gick ut och genomförde intervjuerna att vi skulle ha i åtanke att förhålla  oss 
till ämnet och lämna andra samtalsämnen utanför intervjun vilket resulterade i neutrala  och 
innehållsrika intervjuer. 

 
I vår studie ville vi ta reda på pedagogers uppfattningar om samling som pedagogisk aktivitet 
och via intervjuerna tycker vi att respondenterna besvarade vårt syfte och frågeställningar. Hade 
vi däremot valt att använda oss av ett enkätformulär som är en annan kvalitativ metod hade vi 
kunnat stärka vår studies resultat ytterligare och enkäten hade eventuellt givit oss ett mer tydligt 
resultat som gått att utläsa via ett stapeldiagram. Trots vår kännedom om enkät valde vi bort 
den metoden i vår studie på grund av tidsbrist och valde istället att fokusera på intervju, som 
ger oss möjlighet att få del av pedagogernas tankar och åsikter kring samling i förskolan. 

 
Didaktiska konsekvenser 
Vi valde att undersöka pedagogers uppfattningar om samling i förskolan och dess betydelse för 
barns lärande. De flesta pedagogerna uttryckte sig att samlingens betydelse är främst för  att 
skapa en gemenskap i gruppen och en aktivitet där barn ska få möjlighet att bli sedda och hörda 
under dagen. Resultatet visade även att pedagogerna ansåg att samling är som en mötesplats där 
det uppmuntras till diskussion kring olika samtalsämnen utifrån barns intresse och som i sin tur 
stimulerar barns lärande. Vi tycker att när barn samlas i en samling skapas  en trygghet hos barn 
då resultatet visar att det är en återkommande pedagogisk aktivitet för barnen och känner barn 
trygghet så har de lättare att stimuleras till lärande. Något som Broberg, Hagström & Broberg 
(2012, ss. 22-23) belyser att barns lärande lättare stimuleras  om pedagogerna visar ett 
engagemang, lär känna barnen och samt få kunskap om deras respektive behov. De menar på 
att är barn inte trygga i förskolan så minskar förutsättningar  för lärande och därav vikten med 
samling i förskolan som resultatet visar skapar en  gemenskap och trygghet i barngruppen, vilket 
Broberg, Hagström & Broberg menar vidare ökar förutsättningarna för pedagogerna att planera 
pedagogiska aktiviteter som stimulerar barn till ny kunskap och lärande, som är ett av förskolans 
viktigaste uppdrag. 

 
Pedagogerna nämner att dagens samlingar utgår främst från barns intresse och att samlingens 
innehåll utgår från det. Samlingen är fortsatt utformad likt Fröbels, det vill säga att sitta i ring, 
sjunga sånger, prata om dag och traditioner men resultatet visar ändå att den typ av samling är 
lite på väg bort och idag är det mer fokus på spontana samlingar. En samling idag kan likväl 
vara en utflykt till skogen som en samling på mattan. Vi tycker att samling är ett bra tillfälle då 
det kan väcka nya intressen hos barnen och att det är positivt för det sociala samspelet som 
enligt Vygytskoj sociokulturella teori är grunden för lärande. Alltså är det betydelsefullt för 
barns lärande och vi anser att det är ett viktigt moment som inte bör tas bort från förskolan. 
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Som resultatet visade att får barn inte erfara samling kan det skapa en otrygghet hos barn och 
att samling är ett forum där vikänsla skapas och som samtliga pedagoger i resultatet belyste. 

 
Resultatet visade att samlingars utformningar idag är mer spontana än planerade och det 
framgick också att det är viktigt att innehållet utgår från barns intresse. Utgår pedagogerna från 
barns intresse anser vi att det är ett sätt att lättare fånga barns uppmärksamhet och deltagande i 
samling. Däremot tycker vi också att det inte får bli för mycket på barns villkor, då vi anser att 
planerade samlingar där pedagogen innan har planerat ett ämne eller en pedagogisk aktivitet 
har även betydelse för barns lärande. Där pedagogen kan rikta och utmana barn utifrån olika 
strävande mål från läroplanen som är vårt uppdrag. Bara för att barn inte visar intresse för ett 
visst ämne, kan vi som pedagog likt resultatet visade så frön för att väcka nya intresseområden 
hos barn som stimulerar till lärande. 

 
Något som framgick var att samtliga pedagoger var positiva till samling och för att stimulera 
barns lärande så visade en del av resultatet att de använde sig av gruppindelning. En utformning 
som är ett bra sätt enligt pedagoger då samlingens innehåll kan riktas till barn utifrån ålder och 
mognad och i mindre samlingar kan barn lättare komma till tals än i större. Däremot anser vi 
att en samling med alla barn är också viktigt och genererar en vikänsla men också en möjlighet 
för barn att ta del av information om deras dag på förskolan. Vi tänker att en storsamling är en 
bra utgångpunkt för dagen då både barn och pedagoger samlas och ser varandra. Därefter är 
mindre samlingar med färre antal barn att föredra då barn får fler möjligheter uttrycka sina 
åsikter och tankar kring samlingens innehåll och som i sin tur bidrar till lärande och ny kunskap. 
Resultatet visar också att en samling inte behöver vara på en bestämd tid och plats, utan 
samlingen skapas där barn befinner sig. Utifrån våra erfarenheter kan samling exempelvis vara 
ett samtal om en insekt på gården eller ett samtal kring lunchen eller födelsedagsfirande. Vi har 
även erfarenheter av de traditionella samlingar där barn sitter   i ring på mattan och sjunger 
vilket skapar glädje och som både vi och en av pedagogerna uttryckte under intervju. 

 
Pedagogerna är enade om att samling ska vara roligt, lustfyllt och en positiv upplevelse som 
barn vill uppleva om igen. En del av resultatet visade också vikten av konkret material som kan 
locka barn till deltagande och uppmärksamhet i samlingen. Vi har  uppmärksammat utifrån våra 
erfarenheter att barn uppskattar konkret material och visar pedagogen engagemang, trygghet i 
sin ledarroll och inger en positiv upplevelse så speglar det av sig på barnen vilket i sin tur har 
betydelse för barns lärande i samling. 

 
Ingen av respondenterna hade diskuterat samlingens betydelse för barns lärande i sina arbetslag. 
Däremot ville respondenterna efter genomförd intervju föra det vidare i sina arbetslag och 
diskutera hur de tänker kring samlingar på respektive avdelningar. Vi anser att det kan vara bra 
att diskutera samlingen i sitt arbetslag då pedagoger förmodligen har olika åsikter och tankar 
kring en samling. Vi tror även att pedagoger tolkar och utformar samlingen på olika sätt och 
om det tas upp till diskussion i arbetslaget kan arbetslaget tillsammans reflektera kring deras 
olika förhållningssätt som kan bidra till ett enat resonemang kring hur samling kan skapa 
möjlighet för barns lärande. Det vill säga att har pedagogerna ett gemensamt tänk om samling 
som pedagogisk aktivitet, så kan de därefter utforma och planera samlingen på egen hand, bara 
det gynnar barn i deras lärande och att de får möjlighet till ett innehållsrikt och brett utbud i 
samling i förskolan. 
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Fortsatt forskning 
Vi hade tyckt det varit intressant att forska vidare kring samling i förskolan och möjligtvis 
inrikta oss mer på hur det kommer sig att arbetslagen i förskolan inte diskuterar barns lärande  
i samling och exempelvis observera samlingar i förskolan för att se vad de innehåller och hur 
pedagogerna utformar de. Det hade också varit av intresse för oss att intervju barn och få  deras 
perspektiv på samling i förskolan för att göra en jämförelse på pedagogers och barns 
uppfattningar om samling i förskolan. 
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BILAGA  1  
  
Intervjufrågor  

1.   Vad är din uppfattning om samling som en pedagogisk aktivitet i förskolan? 
2.   Vad anser du är syftet med att ha samling i förskolan? 
3.   Har ni i arbetslaget diskuterat samlingens betydelse för barns lärande i förskolan? 

Om ja –  vill du berätta om ert resonemang? 
Om nej – vad tycker du att samlingen har för betydelse för barns lärande? 

4.   Hur utformar du en samling för att det ska bli ett lärande för barnen? 
Följdfråga: Vill du ge ett konkret exempel på innehåll? 



 

BILAGA  2  
  
Missivbrev  –  Informationsbrev  kring      intervju  

Hej, 
 
Vi är två studenter som läser vår sjunde och sista termin på förskollärarprogrammet på 
Högskolan i Borås. Vi heter Erica Bengtson och Ingrid Fransson och skriver just nu vårt 
examensarbete som har fokus på barns lärande i samlingen i förskolan. 

 
Vårt syfte är att undersöka pedagogers uppfattningar om samlingen som pedagogisk aktivitet 
och dess betydelse för barns lärande i förskolan. Studien tar även upp definition på vad 
samling är, samt hur samlingens upplägg och innehåll kan stimulera barn till lärande. 

 
I vår studie kommer vi använda oss av en kvalitativ metod och har en önskan om att få 
intervjua tre stycken förskollärare. Intervjun består av fyra frågor och vi beräknar ett en 
intervju tar ca 20–30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta för oss vid 
analys och resultatarbete. De etiska ställningstaganden kommer vi ta hänsyn till genom att ni 
som medverkar på intervjun och förskolan kommer förbli anonyma och inspelningen kommer 
att raderas efter slutfört arbete. 

 
Vi hoppas att du vill delta i vår studie. Nedan finns intervjufrågorna då du har möjlighet att 
förbereda dig inför intervjun. Vi ser framemot ert deltagande och samarbete under våren 2017 
och har ni några eventuella frågor eller funderingar så hör av er. 

 
 
Med vänliga hälsningar, 

 
Erica Bengtson  
Ingrid Fransson  

 
Intervjufrågor 

 
1.   Vad är din uppfattning om samling som en pedagogisk aktivitet i förskolan? 
2.   Vad anser du är syftet med att ha samling i förskolan? 
3.   Har ni i arbetslaget diskuterat samlingens betydelse för barns lärande i förskolan? 

Om ja –  vill du berätta om ert resonemang? 
Om nej – vad tycker du att samlingen har för betydelse för barns lärande? 

4.   Hur utformar du en samling för att det ska bli ett lärande för barnen? 
Följdfråga: Vill du ge ett konkret exempel på innehåll? 
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