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BAKGRUND : Samlingen på förskolan har funnits med sedan lång tid tillbaka. Det är en aktivitet 
som verkar ha en självklar plats bland förskolans rutiner. Vi är intresserade av hur förskollärarna 
menar att samlingen bidrar till barns lärande. I bakgrunden tar vi upp forskning som beskriver 
samlingen, med dess form, innehåll och syfte. Bakgrunden innehåller också en tolkning av det 
sociokulturella perspektivet, som vi använder i vår tolkning av resultatet. 

 
SYFTE: Att undersöka hur förskollärarna resonerar om syftet med den planerade samlingen i 
relation till form och innehåll, gruppens betydelse, barns lärande, barns inflytande och delaktighet och 
läroplanens betydelse. 

 
METOD:  Vi har i denna undersökning använt oss av en kvalitativ metod, som redskap använde vi 
intervju och vi startade med en öppen fråga. Sex förskollärare från fem olika förskolor deltog, de flesta 
har lång erfarenhet av yrket.                    
 
RESULTAT:  I intervjuerna beskriver förskollärarna att ramen för samlingen ser för det mesta lika 
dan ut varje dag, medan innehållet varierar. De menar att samlingen är viktig för gruppgemenskapen 
och för barns lärande. De flesta förskollärarna menar att läroplanen tar upp sådant som de alltid har 
gjort i samlingen, men de har inte läroplanen som utgångspunkt i sin planering av samlingen. Några 
menar dock att det krävs att de reflekterar över samlingens form och innehåll och ställer sig frågan: 
För vem har vi samling? 
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Inledning 
Samlingen i förskolan har lång tradition bakom sig, form och innehåll ser för det mesta 
likadant ut. Vi funderar kring varför den sällan ifrågasätts och på vilket sätt förskollärarna 
menar att den bidrar till barns lärande. Vi menar att det är viktigt att man med utgångspunkt 
från läroplanen diskuterar samlingen i förskolan. Enligt Dimenäs (2007, s.11) ligger det i 
förskollärarnas yrkesroll att kritiskt granska och ifrågasätta sin egen verksamhet. I läroplanen 
för förskolan (Lpfö-98) står det bl.a. att förskolan skall lägga grunden till allt lärande och att 
”förskolan skall erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg fostran och lärande 
bildar en helhet” (Lpfö-98 s.8). Det står däremot inget om formerna för hur den pedagogiska 
verksamheten skall ske, utan det är upp till varje arbetslag att utforma den. I vår undersökning 
har vi inriktat oss på den planerade samlingen i förskolan. Enligt Pramling Samuelsson & 
Sheridan (2006, s. 27 ) skall den pedagogiska verksamheten i förskolan främja barns lärande 
och för förskollärarna handlar det om ett sätt att koppla ihop samhällets mål med barns vilja 
och lust att lära.  
 
Vi har flera års erfarenhet av arbete inom förskolan sedan tidigare och vår upplevelse är att 
samlingen har en mycket central roll i förskolan. Vår erfarenhet är att samlingen ofta styr 
mycket av den övriga verksamheten, mycket handlar om ”före och efter” samlingen. När vi 
nu utbildar oss till lärare i förskolan har vi vid flera tillfällen diskuterat hur förskollärare 
resonerar om barns lärande och utveckling och försökt koppla det till vad som står i 
läroplanen. Enligt Åberg & Lenz Taguchi (2005) är reflektion tillsammans i ett arbetslag 
grunden för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Hon menar också att när vi 
reflekterar tillsammans skapas en förståelse som är öppen för förändringar. Genom vår 
undersökning vill vi ge förskollärarna en möjlighet att diskutera och reflektera över de 
didaktiska frågorna vad, hur, och varför används samlingen som ett medel för lärande? 

 

Syfte 
 

Att undersöka hur förskollärarna resonerar om syftet med den planerade samlingen på 
förskolan. 
 

Frågeställningar 
 

• Hur resonerar förskollärare om samlingens utformning och innehåll? 
• Vilket lärande anser förskollärarna att samlingen bidrar till? 
• På vilket sätt menar förskollärare att barns delaktighet och inflytande blir synligt i 

samlingen? 
• Vilken roll menar förskollärarna att läroplanen har i relation till samlingen? 
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Begreppsdefinition 
Samling 
För att förklara vad begreppet samling står för har vi använt denna definition: 
 
 ”Med samling avses här när en grupp barn och vuxna i förskolan 
 sitter samlade, ofta i en cirkel och har gemensamma aktiviteter 
 under ledning av en eller flera vuxna. Den är ett regelbundet 

återkommande moment i förskoleverksamheten och hålles på bestämd 
plats och på en bestämd tid” 
                                                 (Rubinstein-Reich, 1996 s.8) 

 
 

Bakgrund  
Samlingen har funnits med från förskolans start, menar Granberg (1999), hon är förskollärare 
och har skrivit metodböcker om små barn i förskolan. Hon beskriver att formen av en cirkel 
och det innehåll som fortfarande är dominerande, dvs. sånger, ramsor och samtal kan spåras 
till Fröbels barnträdgårdar. Granberg menar att samlingens innehåll ser i stort sett lika ut på de 
flesta förskolor. Det är en vuxenstyrd aktivitet som återkommer regelbundet när det gäller tid 
och plats. För det mesta handlar det om samling på en matta, i en cirkel och på förmiddagen. 
Granberg menar också att samlingens utformning påminner om undervisning och menar 
därför att den är en förberedelse för skolan.   

Förskolans historik - samlingens utveckling 
Samlingen i den svenska förskolan har sina rötter i Fröbels pedagogik. I detta avsnitt kommer 
vi att ta upp den fortsatta utvecklingen via Köhlers aktivitetspedagogik, barnstugeutredningen, 
pedagogiska programmet till dagens läroplan i förskolan. Som utgångspunkt har vi en 
avhandling som är skriven av Rubenstein Reich (1996), den handlar om samlingen i 
förskolan. 
 
Förskolan har genomgått en stor förändring under det senaste decenniet. Den förskola som 
finns i Sverige idag grundar sig på barnkrubban, barnträdgården och småbarnsskolan. Dessa 
tre institutioner hade olika roller. De två främsta pedagoger som har haft störst betydelse för 
förskolans historia under 1800-talet är Owen (1771-1858) och Fröbel (1782-1852), de båda 
hämtade idéer från Pestalozzi och de utformade två olika verksamheter i Europa vilka var 
småbarnskolan och kindergarten. Det är på senare tid som dessa två verksamheter har fått det 
gemensamma namnet förskola (Simmons-Christenson, 1993 s.59).  
 
Enligt Rubenstein Reich (1996, s.8) är Fröbel en person som har haft stor inverkan på den 
svenska förskolan. Samlingen var ett viktigt moment i Fröbels pedagogik. Cirkeln innebar 
enligt Fröbel att barn och pedagoger möttes på ett rättvist sätt, cirkeln var också en symbol för 
gemenskap och gudomlighet. Fröbel utgick främst ifrån leken och där barn kunde lära sig nya 
saker (Granberg, 1998, s.165). Enligt Fröbel är den utvecklingen som barn gör i 
förskoleåldern mycket betydelsefull för det fortsatta lärandet i skolan. Han menade att här 
skulle grunden läggas och det skulle ske genom att ta till vara på att barn fick utvecklas fritt 
genom lek och aktivitet (Simmons-Christenson, 1993, s.71). Fröbels pedagogik dominerade i 
Sverige ända fram till1930-talet (Rubinstein Reich, 1996, s.28).  
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Enligt Rubenstein Reich (1996) var det Elsa Köhler som introducerade aktivitetspedagogiken, 
den tog över när Fröbels ideèr fick stå åt sidan. Pedagogiken gick ut på att det var barns 
intresse som skulle vara i fokus och den grundade sig på utvecklingspsykologin. Enligt 
Köhler skulle samlingen innehålla ett speciellt intressecentrum som vi idag kallar tema. 
Rubenstein Reich beskriver att samlingen var välplanerad och att varje samling skulle 
innehålla sång, saga och samtal. Samlingen skulle vara barnanpassad och nya kunskaper 
skulle anpassas efter barns utvecklingsnivå (s.35).   
 
Barnstugeutredningen skrevs 1968-1972 vilket enligt Rubenstein Reich (1996, s. 40) innebar 
en förändring i förskolan. Hon menar att det blev en trend i samhället då förskolans 
traditionella pedagogik skulle ändras. Den nya pedagogiken som tog form var en s.k. 
dialogpedagogik. Detta arbetssätt innebar en individualisering och dialog mellan vuxen och 
barn. Gruppens betydelse för det enskilda barnet var inte av så stor vikt. Rubenstein Reich 
beskriver att i barnstugeutredningen nämns samlingen bara en gång. I barnstugeutredningen 
används istället för ordet samling att ”samtala i grupp”. I samma utredning lyfter man även en 
negativ syn på samlingen och det grundar sig på att i en stor grupp med många barn finns det 
mycket liten tid att träna på språket.   
 
Från att ha fokuserat på individen kom socialstyrelsen 1981 med en utredning som heter ”bra 
daghem för små barn” där det fanns kritik mot att arbeta individinriktat. Nu blev det en tvär 
vändning, i utredningen framkom att arbeta i grupp hade försummats. Man skulle nu inta ett 
mer socialisationsperspektiv. Enligt Rubenstein Reich (1996, s.42) är det viktigt att gruppen 
ses som ett pedagogiskt hjälpmedel i förskolan, och nu skulle gruppgemenskapen stärkas 
genom samlingar och gemensamma upplevelser. De fick lära sig viktiga regler för att umgås i 
grupp och genom att ta gemensamt ansvar samt lära sig att lyssna och tala i grupp. Tidigare 
råd hade varit att barn under två år inte har utbyte av att vara i grupp, men nu kunde man se 
att den gemenskap som gruppen bidrar till är en glädje för små barn. 
 
Efter några års utredning gav socialstyrelsen (1987) ut det pedagogiska programmet för 
förskolan. De stora punkterna i programmet var omvårdnad, omsorg, arbete, lek och inlärning. 
Viktigt enligt det pedagogiska programmet var att förskolan inte skulle vara 
skolförberedande. I det pedagogiska programmet är samlingens främsta roll att främja 
gruppkänslan, det var viktigt att både barn och vuxna var delaktiga i en och samma aktivitet. 
Tema arbete skulle ha en betydande roll i förskolan. När man skulle välja innehåll var det 
viktigt att tänka på barns utveckling och deras erfarenheter (Skolverket, 1998 s.23). 
 
Samlingen som form har funnits med genom hela förskolans historia, den har haft olika namn, 
sett lite olika ut och innehållet har varierat beroende på de styrdokument som varit gällande. 
De skillnader som är mest framträdande är om barn lär sig bäst i grupp eller enskilt och om 
barn kan ses som kompetenta eller behöver undervisas. I dagens läroplan för förskolan är 
samlingen inte nämnd som ett redskap för barns utveckling och lärande.  

Läroplanen 
Förskolan har sedan tio år tillbaka en läroplan som skall fungera som ett styrdokument för 
verksamheten. I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur den är utformad och vilket innehåll 
den har. I vår studie vill vi undersöka förskollärarnas syfte med den planerade samlingen, 
därför är det intressant att koppla ihop det med läroplanen. 
 
Läroplanen för förskolan trädde i kraft 1 augusti, 1998. En av skillnaderna mellan läroplanen 
och det pedagogiska programmet är att målen i läroplanen är styrande vad gällde 
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verksamheten och arbetssätt. Förskolans läroplan hänger samman med läroplanen för skolan, 
vilket betyder att det är ett första steg att få en samsyn i utbildningssystemet för barn 1-16 år 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s.20). 
 
Läroplanen är målstyrd vilket enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.21) innebär att 
pedagogerna har riktningar att följa. Pedagogerna i förskolan skall på sikt kunna se att det 
finns möjligheter för barn att uppnå dessa mål som finns beskrivna i läroplanen.  Enligt 
Strander & Torstenson-Ed (1999, s.27) var regeringens syfte med att införa en läroplan i 
förskolan bl.a. att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet. Förskolans läroplan 
innehåller enbart mål att sträva mot och det är upp till varje förskola att hitta sina metoder. 
Det går inte att hitta något om samlingen som metod i läroplanen. 
 
En mycket viktig del som finns med i både skolans läroplan (Lpo-94) och förskolans läroplan 
(Lpfö-98) är värdegrunden. För att förstärka detta har man lagt in den först i läroplanen. Det 
poängteras att det är viktigt med en gemensam syn i både skola och förskola. Värdegrunden 
bygger på alla människors lika värde (Strander & Torstenson-Ed, 1999, s.28).  Ett mål är att 
förskolan ska fostra barn till att bli demokratiska medborgare och för att göra det möjligt 
måste pedagoger i förskolan se till att barn får möjlighet att vara med och påverka innehållet 
på förskolan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s.39). Strander & Torstenson-Ed 
(1999) menar att i de båda läroplanerna lyfter man vikten av att ha en helhetssyn på lärande 
och utveckling hos barn. I förskolan gäller det framförallt att se barn som kompetenta och 
deras lust och vilja lära sig (s.28). 
 
Enligt Ekström (2007) bygger den svenska läroplanen på ”en demokratisk grund och en etik 
som innehåller människors okränkbarhet, individens frihet och integritet och allas lika värde” 
(s.12). Han menar också att läroplanen framhåller att de vuxna skall vara förebilder men barn 
ska ges möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande i den pedagogiska verksamheten.  
 
De likheter som finns mellan tidigare styrdokument och läroplanen för förskolan är att man 
skall utgå från barns intresse. Omsorg och fostran är också innehåll som är centralt i historien 
och fram till nu. Det som är nytt i läroplanen för förskolan är att lärande sätts i centrum och 
att man utgår från att barn är kompetenta. Barn ska också ha inflytande och vara delaktiga i 
sin egen utveckling (Ekstöm, 2007, s.13). 
 
 
Läroplanen i praktiken 
Ekström (2007) har skrivit en avhandling som handlar om förskolans pedagogiska praktik. 
Som bakgrund till sin studie lyfter han upp alla de förändringar som skett inom förskolan de 
senaste åren. Ekström har observerat verksamheten och intervjuat pedagoger vid tre olika 
förskoleavdelningar. Han menar att i läroplanen för förskolan beskrivs barn som kompetenta, 
hans studie visar dock att det vanligaste sättet att prata om barn handlar om att utveckla barn 
och att pedagogerna endast i undantagsfall talar om det kompetenta barnet. Han menar också 
att det finns en motsättning i det som uttrycks i läroplanen och verkligheten ute på 
förskolorna. Enligt Ekström handlar förskolans vardag om rutiner och omsorgsförmedling. 
Det organiserade lärandet handlar i förskolan om förmedling av kunskap i syfte att utveckla 
barns kognitiva förmågor. 
  
Läroplanen för förskolan är enligt Ekström (2007 s. 189) tänkt som ett styrdokument för 
verksamheten i förskolan, men i hans studie kan han inte se att den haft någon avgörande 
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betydelse utan istället är det tradition, utbildning och pengar som har störst betydelse för 
verksamhetens utformning. 
 
För att lyfta upp forskning som skett utanför Sverige, har vi valt att ta med en norsk studie av 
Alvestad (2004). Hon har studerat hur både svenska och norska förskollärare se på de 
respektive läroplanerna som styrdokument. Som metod har hon använt sig av djupintervjuer 
och intervjuat åtta förskollärare i två olika kommuner i Sverige. Hon menar att de svenska 
förskollärarna skiljer på begreppen lärande och omsorg trots att det i Lpfö-98 står ”att 
omvårdnad, omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet”.  
 
Enligt Alvestad (2004, s.154-155) ser de svenska förskollärarna inte Lpfö-98 som något nytt. 
Den bekräftar det arbete som de redan utför men de menar samtidigt att läroplanen ger en 
större tyngd åt arbetet bl.a. när det gäller skyldigheter och rättigheter. Förskollärarna menar 
också att den blivit ett lyft för förskolan på det viset att den nu ligger under 
utbildningsdepartementet och därmed ses förskolan som första ledet i barns utbildning. 
Förskollärarna menar att deras uppdrag inte längre är att vara ”dagisfröken” utan ge barn 
möjligheter att lära för framtiden. 
 

Samlingens syfte  
Förskollärare har olika syften med samlingen, detta har Rubinstein Reich (1996) kommit fram 
till i sin avhandling, hon menar att några ser samlingen som en av de mest undervisande 
inslagen i förskolan, medan några menar att syftet främst är social träning eller att träna inför 
skolan. Samlingen ger de som deltar en känsla av identitet och gemenskap enligt Rubenstein 
Reich (1996) och den hjälper till att inordna det enskilda barnet i kollektivet. I samlingen syns 
det också tydligt vem som är ledare och samlingen skapar ordning och reda. Rubinstein Reich 
lyfter också upp samlingens roll att fostra barn i den dolda läroplanen vilket hon menar är 
skolans spelregler (s.53). 
 
Davidsson (2002) har gjort en etnografisk studie av hur förskollärare och grundskollärare 
utvecklar pedagogisk integration mellan förskola och skola. Bland annat beskriver hon 
förskollärarnas syfte med samlingen. Hon menar också att förskollärarna har olika syfte med 
samlingen, dels handlar det om att förmedla kunskap och dels om att ha roligt och känna 
gemenskap i gruppen. När det handlar om att ha roligt och känna samhörighet så är innehållet 
fritt och upp till varje pedagog att bestämma. Förskollärarna turas om att ha ansvar för 
samlingen dels beroende på kompetens och att det ska vara rättvist (Davidsson 2002, s.122). 
 
Ekström (2007) menar att förskolans roll har under de senaste åren förskjutits till att barns 
lärande och utveckling är områden som betonas starkare än tidigare. I sin studie fann han att 
den planerade samlingen bl.a. har till syfte att barn skall lära sig att sitta stilla och lyssna på 
instruktioner och att vänta på sin tur. Han beskriver också att samlingen har en funktion av att 
lära barn olika kognitiva färdigheter så som begrepp, koncentrationsförmåga och minne 
(Ekström 2007, s.116). 
 
Johansson (2005) har gjort en studie av den pedagogiska verksamheten för de yngsta barnen i 
förskolan. I studien användes observationer av pedagoger och barn, enkäter till arbetslag och 
ledning och intervjuer till pedagogerna. Johansson beskriver att samlingen ofta används när 
pedagogerna arbetar med att barn skall öva språket (s.203). Hon beskriver hur pedagogerna 
får barn att vara nyfikna och engagerade genom att använda sig av sin egen röst, olika tonfall 
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och överraskningar allt för att göra samtalet lustfyllt och spännande. Samlingen handlar enligt 
Johansson både om ett kommunikativt samspel och om en övningssituation. 
 

Samlingens form och innehåll 
Många forskare beskriver samlingen med dess form och innehåll, vi utgår från det som 
Rubenstein Reich (1996), Davidsson (2002) och Ekström (2007) kommit fram till i sina 
avhandlingar. Vi kommer också att ta upp författare som arbetat som förskollärare och skrivit 
metodböcker. 
 
Enligt Rubenstein Reich (1996) är samlingen en vardagsrutin som återkommer ” på en 
bestämd plats, bestämd tid och enligt bestämda regler” (s. 52). När det är samling sitter barn 
och fröknar oftast tillsammans i en ring, på en matta. Även Davidsson (2002) beskriver att 
även om samlingens innehåll varierar från dag till dag beroende på vem som har ansvaret, så 
finns det oftast ett innehåll som återkommer dagligen och det är någon typ av upprop, sång 
och en lek (s.122).  
 
Ekström (2007 s.115) som gjorde sin studie några år senare beskriver i sitt resultat att alla 
förskolorna hade inplanerade samlingar på förmiddagen. Han beskriver samlingen som en av 
de planerade aktiviteterna i förskolan som styrs av fasta ramar och där innehållet bestäms av 
pedagogen, exempel på innehåll är estetisk verksamhet, sånger, ramsor och lekar. Han menar 
också att samtalet i samlingen helt styrs av den vuxne. Samlingens innehåll och utformning 
visar enligt Ekström stora likheter med skolan där det handlar om att förmedla kunskap till 
barn (s.174). 
 
En förutsättning för små barns lärande är enligt Granberg (1999, s.40) att förskollärare har 
kunskap om hur små barn lär sig. Hon menar att man måste utgå ifrån barns intresse, att barn 
är nyfikna och vill lära. Genom att förskollärare använder sig av spännande och tilltalande 
material såsom påsar och burkar blir det ofta ett spännande moment som bidrar till att små 
barn lär sig olika saker (Niss & Söderström, 1996 s.63).  

Gruppen betydelse 
I förskolan är gruppen en viktig del och om den fungerar på ett bra sätt är den en tillgång för 
det enskilda barnets utveckling, detta diskuterar vi i följande avsnitt. 
 
Davidsson (2002) beskriver i sin studie att förskollärarna ser det som mycket viktigt att alla är 
tillsammans i samlingen. Samlingen är en av de få stunder på dagen som alla både barn och 
vuxna är samlade. Förskollärarna menar att det är viktigt att samlingen bidrar till att skapa en 
mysig stämning (s.123). 
 
En av förutsättningarna för att gruppen skall fungera är att det finns ett tydligt ledarskap 
menar Guvå (1993 s.15). Även Granberg (1999) tar upp gruppkänslan som viktig, hon menar 
att en lustbetonad samling som är anpassad efter barns ålder och intresse bidrar till en god 
grupp och samhörighetskänsla. 
 
I läroplanen för förskolan står det att arbetslaget skall ansvara för att alla barn skall ha 
möjlighet att bygga upp bra relationer till varandra och att barnen skall känna sig trygga i 
gruppen (Lpfö-98 s.14). Fisher (2008) menar att gruppens storlek har betydelse för hur barn 
lär sig. Hon menar att den traditionella samlingen i förskolan visserligen kan vara värdefull 
för att t.ex. introducera nya teman, få reda på vad barnen redan kan om ett tema, sjunga och 
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spela tillsammans och för information, men hon menar att små barn lär sig bättre i små 
grupper där de inte behöver vänta så länge på att göra sin röst hörd Fisher (2008 s.104). Niss 
och Söderström (1996, s.57) menar att när man har samling i förskolan för små barn ska 
pedagoger inte ha som mål att lära barn sitta still eller vänta på sin tur. 
 

Barns delaktighet och inflytande 
I Lpfö-98 står det att barn skall få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, för att kunna 
påverka sin vardag, vilket innebär att barns åsikter och uppfattningar måste respekteras. 
 
Walch (1987, s.40) tar upp frågan om barns medbestämmande och ställer sig frågan om det 
finns andra former för inflytande än att pedagogerna är lyhörda för barns tankar och idéer i 
samlingen. Han har studerat samlingen och menar att en av orsakerna till att den inte 
innehåller så mycket inflytande från barns sida beror på att samlingen är en strikt planerad 
situation. Walch menar att det ändå finns möjlighet att kombinera planerad verksamhet med 
barns inflytande, men då krävs det ett medvetet och hårt arbete. Walch menar dock att 
samlingen kan ses som en god pedagogisk verksamhet, men därmed inte säkert att den kan ses 
som demokratisk. Enligt Walch handlar demokrati om stort deltagande för alla som deltar och 
på lika villkor. 
 
Enligt Åberg & Lenz Taguchi (2005, s.36) är det viktigt att se på samlingen med reflekterande 
ögon för det är när pedagoger slutar att planera framåt som det sker förändringar. Det är 
genom reflektion tillsammans med barn som pedagoger får tillfällen att lyssna på vad barn har 
för tankar och funderingar. Frågor som är viktiga att lyfta fram är för vem har vi samling? I 
förskolan är det ofta en tradition som ligger bakom och ofta har pedagoger mycket färdigt 
innehåll att tillgå när det är dags att ha samling. För att barn ska uppleva samlingen som 
lustfylld är det enligt författarna ett måste göra barn delaktiga.  
 
Vi vill även lyfta upp en engelsk författare Julie Fisher (2008) hon är professor och undervisar 
i utbildningar som riktar sig för arbete med yngre barn. Hon menar att det är viktigt att redan 
när förskolläraren gör planeringen inför en ny termin bör de utgå från att barn är kompetenta 
(s.39). Genom att utgå från barns kunskap och bygga vidare på den så arbetar läraren på ett 
barncentrerat sätt. Hon poängterar också vikten av att bjuda in barn till att vara med och fatta 
beslut, alltså vara delaktiga. Hon menar att ju ett tidigare barn kan vara med och påverka sin 
vardag ju mer betydelsefull och intressant blir lärandet för barnet (s.94).  
 
Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.38) är det viktigt att barn i förskolan deltar i 
beslut som rör den pedagogiska verksamheten. Det kan t.ex. handla om att välja innehåll i 
tema, sätta upp trivselregler eller välja vad de vill göra. Pramling Samuelsson & Sheridan 
menar att det finns stora möjligheter för barn att vara delaktiga, men att det är viktigt att de 
görs medvetna om att människor kan tänka och tycka på olika sätt och att det är utifrån detta 
som de handlar och fattar beslut. Författarna menar också att det är viktigt att barn lär sig visa 
öppenhet och respekt och att det är när barns egna åsikter respekteras som de utvecklar 
förmågan till ett demokratiskt handlingssätt. Med detta som bakgrund vill vi undersöka hur 
förskollärare menar att barns delaktighet och inflytande blir synligt i samlingen.  
 
.  
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Teoretisk ram .  
Det finns flera olika teorier om barns lärande, vi undrar vilken betydelse det har för 
utformningen av verksamheten i förskolan och framförallt i samlingen. I detta avsnitt 
diskuterar vi Deweys teori och Säljös tolkning av Vygotsky (2000). 
 

Learning by doing 
Enligt Strander & Torstensson-Ed (1999) har John Dewey (1859-1952) influerat både skolans 
och förskolans läroplan. Simmons-Christenson (1993, s.86) menar att Dewey ville införa en 
aktiv pedagogik, han skapade uttrycket: learning by doing.  Pedagogiken som han 
introducerade var enligt författarna barncentrerad och det viktigaste i detta arbetssätt är enligt 
författarna att ”all inlärning bör ske genom barnets egna aktiviteter och enligt deras eget 
intresse”(s.87). 
 
Enligt Simmons-Christenson (1993) menar Dewey att det finns fyra naturliga mänskliga 
behov: 

• Behovet av gemenskap i lek och arbete. 
• Behovet att skapa 
• Behovet att utforska 
• Behovet att göra saker som väcker andras uppskattning 

 
Författaren menar att Dewey ansåg att dessa grunddrifter måste tillfredställas i all 
undervisning. Hon menar också att barnet alltid är intresserat av aktivitet, men att det ser olika 
ut för varje individ och att det beror på den omgivande miljön och det utvecklingsstadiet som 
barnet befinner sig i. Simmons-Christenson menar att det lilla barnet i början bara är 
intresserad av sin närmaste omgivning och att de undan för undan söker efter kunskap och 
sammanhang i det som finns runt omkring (s.88).  
. 
 

Sociokulturella perspektivet 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna resonerar om den planerade samlingen. 
Samlingen är ett av de tillfällen i förskolan som innehåller många moment där barn lär sig av 
andra med mer erfarenhet genom bl.a. kommunikation och lek. Det sociokulturella 
perspektivet som Vygotsky företräder, lyfter upp barns lärande i sampel med andra och 
innehåller begrepp och idéer som vi menar är lämpliga i vår analys.  
 
En av de forskare som har tolkat Vygotsky och det sociokulturella perspektivet är Säljö 
(2000). Hans tolkning kommer att ligga till grund för det vi vill lyfta i vår studie. Enligt Säljö 
menar Vygotsky att när barnet befinner sig tillsammans med andra och mer erfarna personer 
kan de klara av sådant som de inte skulle klara på egen hand, det är inom detta område som 
man kan se en utveckling hos barnet och det är därför viktigt att de pedagoger som möter 
barnet ger dem stöd för att kunna så småningom kunna klara av uppgifterna på egen hand. 
Detta kallar Vygotsky för den proximala utvecklingszonen, i detta sammanhang används 
ordet scaffolds - stödstruktur, det betyder att den vuxne bygger upp en struktur som blir till 
hjälp för barnet att lösa problemet. Efter hand som barnet klarar mer och mer på egen hand så 
drar sig den vuxne tillbaka. Enligt Säljö är också den proximala utvecklingszonen den zon där 
barnet är mottagligt för stöd och förklaring (s.119-123).  
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Säljö (2000, s.66) menar att barnet föds in i och utvecklas i samspel med andra människor. 
Han menar att de människor som finns runt omkring blir barnets ”medaktörer” och på det 
viset hjälper barnet att förstå sin omvärld.  
 
Barnet är enligt Säljö (2000, s.67) mycket beroende av den vuxne, han beskriver leken och 
menar att när barn är med och kommunicerar i lekar, så blir barnet delaktigt i hur 
omgivningen ser på olika händelser och lär sig viktiga samspelsregler han poängterar att det 
är främst genom kommunikation som barnet lär sig (Säljö 2000, s.36). 
 
I det sociokulturella perspektivet har begreppet redskap en speciell betydelse. Säljö (2000, 
s.20) menar att det är de resurser som människan har tillgång till när hon skall förstå och tolka 
sin omvärld. Det kan vara både språkliga och fysiska. Språket är enligt Vygotsky det 
viktigaste redskapet för den kognitiva utvecklingen. Han lyfter också upp det som Vygotsky 
kallar för att barn lär sig ”uppifrån och ner”. Med det menar han att barn kommer i kontakt 
med många olika företeelser genom språket och att de sedan försöker förstå det genom att 
koppla ihop det med sin egen erfarenhet eller livsvärld (Säljö, 2000, s.214). 
 
Förhållandet mellan individ och grupp är enligt Säljö (2000, s.18) något som är intressant i det 
sociokulturella perspektivet. Han menar att det finns ett samspel mellan grupp och individ på 
det viset att den kunskap som finns i gruppen kan komma den enskilda individen tillgodo. 
Eftersom alla människor har olika biologiska betingelser och dessutom lever i olika miljöer 
tar varje individ till sig kunskap på sitt sätt och utifrån sitt behov. På det viset menar Säljö att 
lärandeprocessen inte ser likadan ut för alla (s.232). 
 
 ”Undervisning föregår lärandet är en bild av mänsklig kunskapsbildning som skapats av 
skolan” menar Säljö (2000, s.13) Han menar att det mesta av den grundläggande kompetens 
en människa behöver får hon i andra sammanhang i samspel med andra. Det betyder att 
lärandet inte är begränsat till den formella utbildning som finns ex. förskola och skola. Han 
lyfter upp situationer när barn upplever att ständigt misslyckas i formella sammanhang. Enligt 
vår erfarenhet är samlingen ibland ett sådant sammanhang, Säljö menar att det formar barnets 
bild på sig själv som någon som inte kan trots att barnet ändå har en stor kunskap om hur 
världen fungerar.   
 
Utifrån vår erfarenhet bidrar samlingen till att barn har möjlighet att lära sig av varandra. I 
detta sammanhang är både de som deltar och språket redskap för lärande. Här är den vuxne är 
betydelsefull förebild för barn. Gruppen blir viktig i den bemärkelsen att alla som delta har 
olika kunskap och erfarenheter och barn tar till sig kunskap utifrån tidigare erfarenheter och 
sina behov.  
 
Vi undrar över om förskollärarna reflekterar kring vilken kunskapssyn som ligger till grund 
för läroplanen, och vad det isåfall betyder för samlingens utformning. 
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Metod   
Vårt syfte med undersökningen är att undersöka syftet med den planerade samlingen på 
förskolan. Våra frågeställningar är: 
 

• Hur resonerar förskollärare om samlingens utformning och innehåll? 
• Vilket lärande anser förskollärarna att samlingen bidrar till? 
• På vilket sätt menar förskollärare att barns delaktighet och inflytande blir synligt i 

samlingen? 
• Vilken roll menar förskollärarna att läroplanen har i relation till samlingen? 
 

Kunskapssyn 
Enligt Lökken & Söbstad (1995, s.21) innebär hermeneutik att man försöker förstå och inte 
bara begripa intellektuellt. För att få svar på våra frågor har vi utgått från ett hermeneutiskt 
synsätt eftersom vi vill försöka förstå och analysera hur förskollärarna resonerar. Enligt 
hermeneutiken finns det ingen absolut sanning, utan man kan se fenomen ur olika perspektiv. 
Thurén (2007, s.94) menar att inkännandet och empatin har stor betydelse för hur vi förstår 
och tolkar vår omgivning. Enligt Lökken & Söbstad (1995) definieras begreppet hermeneutik 
som tolkningslära. De menar att det är forskarens uppgift att hitta mening och förståelse i det 
som studeras. Enligt författarna får forskningen innebörd först när den tolkas i förhållande till 
en teori eller till subjektiva upplevelser. De betonar också att forskningen är relativ och öppen 
för flera olika sätt att söka kunskap, på det viset handlar det inte om absolut sanning utan om 
tolkning av olika perspektiv. Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärarna 
resonerar om den planerade samlingen på förskolan. Vi är medvetna om att vi inte kan få reda 
på en sanning, men vi kan få reda på hur de enskilda förskollärarna resonerar. Vi menar 
dessutom att i detta sammanhang finns det inte en åsikt som är rätt eller fel. 
 
Eftersom forskarna själva är människor och skall tolka andra människor utifrån sina egna 
upplevelser och känslor så menar Thurén (2007, s.95) att det är en ganska osäker metod, han 
säger att den inte är intersubjektivt testbart vilket innebär att det finns regler och metoder för 
hur man testar om något är sant eller falskt. Detta beror på att den påverkas av tolkarens 
värderingar, förförståelse och sammanhang. Thurén betonar dock att metoden är ett viktigt 
komplement till positivisternas sätt att söka sanning som enligt författaren innebär att söka 
säker kunskap.  Författaren beskriver vikten av att forskaren är medveten om de problem som 
finns. Först lyfter han upp projektion vilket innebär att man tillskriver andra sina egna tankar 
och känslor, han menar att man inte kan utgå från att andra ser på omvärlden som man själv 
ser den. Genom att vi tillsammans har diskuterat vår förförståelse, upplever vi att det är lättare 
att ta ett steg tillbaka och tolka resultatet ur en annan synvinkel. Enligt Thurén är det också 
viktigt att sätta in fenomenet i sitt rätta sammanhang – kontext för att få en så rättvis tolkning 
som möjligt. 
 

Kvalitativ metod 
Eftersom vårt synsätt grundar sig på hermeneutiken så väljer vi att göra en kvalitativ studie. 
Vi utgår ifrån att förskollärare resonerar olika om sitt syfte med samlingen. Vi vill få en 
djupare kunskap om hur enskilda förskollärare resonerar.  
 
Denna grupp av metoder kännetecknas enligt Backman (1998, s.31) av att man använder sig 
av ett verbalt eller skrivet tal och inte av siffror när man presenterar sin forskning. I den 
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kvalitativa studien finns ett helhetsperspektiv, som innebär att forskaren undersöker olika 
samband för att få en större helhet. Detta kan också uttryckas med att forskaren har ett 
holistiskt perspektiv. Den kvalitativa forskningen är induktivt inriktad, vilket betyder att man 
drar slutsatser utifrån det enskilda till det generella. Denna forskning innebär en öppenhet och 
närhet till de områden man vill undersöka och det sker ett samspel med det man vill veta mer 
om. Eftersom vi själva arbetar i förskolan, anser vi att det är viktigt att göra undersökningar i 
verksamheten, för att det förhoppningsvis skall leda till reflektion och utveckling. Enligt 
Lökken & Söbstad, (1995, s.30) är det viktigaste med den kvalitativa forskningen att det 
handlar om att man vill förstå och inte förklara. 

Intervju 
Vårt syfte är att undersöka hur förskollärarna resonerar om samlingen, för att få reda på det 
har vi valt intervju som redskap. Kihlström (2007, s.49) menar att det är viktigt att tänka på 
vad intervjun har för syfte. Om syftet har ett stort omfång ska man tänka på att använda sig av 
frågeställningar som är mer exakta. En annan del är att fundera på vilka som ska medverka i 
intervjun. 
 
Kihlström (2007, s.48) menar att när man ser på den kvalitativa intervjun finns det många 
likheter med ett vanligt samtal. Skillnaden är att intervjun har en bestämd riktning. För att 
undvika ledande frågor bör den som intervjuar fundera över sin förförståelse innan man 
påbörjar sin intervju. Innan vi gjorde intervjuerna diskuterade vi tillsammans om vår egen 
erfarenhet av verksamheten i förskolan, detta för att lyfta upp vår förförståelse. Enligt Lantz 
(1993, s.17) är en öppen intervju ett samtal som inleds med en stor fråga där det finns 
möjlighet för den som blir intervjuad att utveckla sina svar genom att mer fritt kunna utveckla 
det man tänker om frågan. Kihlström (2007, s.49) menar att om man använder sig av flera 
följdfrågor kan man lättare följa den intervjuades resonemang. Lökken & Söbtad (1995, s.94) 
menar att för den som gör intervjun handlar det om att lyssna aktivt. Vi använder oss av en 
öppen intervju, (bilaga 2) anledningen till det är bl.a. möjligheten att få ta del av 
förskollärarnas personliga åsikter. Vi valde att göra intervjuerna tillsammans och även spela 
in dem på band. Detta bidrog till att vi kunde vara närvarande och lyssna aktivt.  
 
Enligt Kihlström (2007) kan det vara svårt att intervjua någon som man känner eftersom det 
då lättare blir en dialog än en intervju. Detta kan bero på att den som gör intervjun tror sig 
veta vad respondenten ska svara. Därför valde vi att intervjua förskollärare som vi inte hade 
någon relation till. Kihlström menar att det som intervjuaren kan tänka på är att hon kan se 
situationen ifrån ett annat perspektiv, här handlar det om att träna sig. Enligt Lökken & 
Söbtad (1995, s.107) är det en bra intervju om den som gör intervjun har en grundinställning 
som grundar sig på respekt. Man bör visa upp ett genuint intresse för den man intervjuar och 
dennes svar på de frågor som intervjuaren ställer.  

Urval 
Vårt urval var från början bestämt till att de skulle innefatta förskollärare, eftersom vårt syfte 
är att undersöka förskollärares syfte med samlingen. Urvalet är baserat på att de som ska ingå 
i undersökningen skall vara utbildade förskollärare, arbeta i förskolan 1-5 år, ha några års 
erfarenhet och inta vara bekanta för oss. Vi diskuterade hur många som behövde delta för att 
vi skulle få ett bra underlag, Trost (2007) menar att ett mindre antal intervjuer gör att 
materialet blir mer överskådligt. Det blev sex stycken kvinnliga förskollärare som alla är 
verksamma i samma kommun. Fem stycken av dessa arbetar med barn i åldern 1-5 år, en 
arbetar med enbart 5-åringar.  
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Genomförande 
Vi startade vår undersökning med att formulera ett syfte. Därefter skrev vi ner våra 
intervjufrågor (bilaga nr.1). Sedan tog vi kontakt med två rektorer som lovade att dela ut ett 
informationsbrev (bilaga nr.2) till förskollärare i sin personalgrupp. I informationsbrevet 
berättade vi om vårt syfte med studien, de forskningsetiska regler som gäller och vi uttryckte 
också att vi ville intervjua förskollärare med några års erfarenhet av yrket, enligt Kihlström 
(2007, s.49) är det viktigt att de personer som skall ingå i undersökningen har en egen 
erfarenhet av det som skall undersökas. Detta resulterade i att vi fick kontakt med sex 
förskollärare och vi bestämde plats och tid för intervju. I samband med detta frågade vi om 
det gick bra att vi var med båda två vid intervjutillfället och att vi skulle spela in intervjuerna 
på band. 
 
Vår första fråga var en s.k. öppen fråga, vilket enligt Lantz (1993) innebär att den tillfrågade 
fritt kan beskriva hur de tänker, och på det viset kan han eller hon lyfta det som de själva 
anser är relevant i frågan. Lantz menar att de intervjuade beskriver sin bild av verkligheten 
och den som intervjuar försöker sätta sig in i hur de tänker. Därefter använde vi oss av flera 
följdfrågor. Hela intervjun tog ca.30 min. 
 
Den första intervjun hade vi tänkt använda som en provintervju, men efter att ha lyssnat av 
den ansåg vi att vi inte behövde ändra på något så vi beslöt att ta med den i resultatet. 

Validitet / Reliabilitet 
När man gör en kvalitativ studie är det enligt Patel & Davidsson (2003, s.98) viktigt med 
validitet d.v.s. att man undersöker det som skall undersökas. Kvale (1997, s.213) menar att 
när man gör en kvalitativ intervju så innebär det att validitet går som en röd tråd genom hela 
undersökningen och innefattar alla moment i undersökningen från att syftet formuleras till att 
resultatet blir färdigt. Kihlström (2007, s.232) menar att ett sätt att öka validiteten är att de 
redskap som skall användas prövas i förväg, Vi gjorde en provintervju för att se om frågorna 
behövde ändras på. Kommunicerbarheten är också ett mått på validitet, det innebär att andra 
som skall läsa rapporten förstår innehållet i den. Om det är en kvalitativ intervju som ska 
göras menar Kihlström att de personer som ska ingå i undersökningen ska ha erfarenhet av det 
området som ska undersökas, det gör att svaren blir mer tillförlitliga eftersom de grundar sig 
på erfarenheter. Detta tog vi hänsyn till när vi gjorde vårt urval, vi gjorde intervjuerna med 
förskollärare som hade minst fem års erfarenhet. Ytterligare ett sätt att se om undersökningen 
har validitet är att göra undersökningen med flera olika redskap t.ex. både observation och 
intervju (s.231). 
 
Reliabilitet betyder trovärdighet, vilket innebär att resultatet är trovärdigt. För att öka 
reliabiliteten kan man vara två som gör undersökningen tillsammans. Om man använder 
intervju som redskap i sin undersökning ökas reliabiliteten genom att spela in på band 
(Kihlström, 2007, s.232). Vi valde att göra alla intervjuerna tillsammans och även spela in 
intervjuerna detta bidrog till att det var lättare när vi skulle skriva ut dem. Enligt Patel & 
Davidsson (2003) är det lättare att analysera materialet när man har respondenternas exakta 
svar.  

Etiska regler 
Vi har i vår undersökning tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet 
(2002) gett ut. De innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebar att vi med ett 
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informationsbrev (bilaga, 1) informerade alla som skulle delta i undersökningen om studiens 
innehåll och syfte. Samtyckeskravet innebar att respondenterna efter att ha fått informationen 
gav sitt samtycke till oss att genomföra intervjun. Vi berättade att innehållet i undersökningen 
skall behandlas enligt konfidentialitetskravet, som bl.a. innebär att vi inte använder 
förskollärarnas namn i resultatet. Det framkommer inte heller på vilken förskola de arbetar. 
Slutligen informerade vi enligt nyttjandekravet, att det är ett examensarbete, att det kommer 
att publiceras offentligt och att vi inte kommer att använda informationen till annat ändamål. 
    
 

Analys / bearbetning 
Enligt Kvale (2007, s.47) är hermeneutiken en bra utgångspunkt för intervjuforskning. Först 
och främst belyser man det samtal som ligger till grund för intervjutexten. Sedan tolkas 
intervjutexterna och sätts in i sammanhang, vilket enligt författaren kan ses som att man 
samtalar med texten. Han menar att i den kvalitativa forskningsintervjun som har sitt 
filosofiska ursprung i hermeneutiken finns det stora möjligheter att gå in i och beskriva en 
annan människas vardagsliv d.v.s. hennes livsvärld. 
 
Efter att vi lyssnat av intervjuerna skrev vi ut dem på papper, detta innebar att det blev lättare 
att jämföra svaren. Vi använde oss sedan av flera olika färger för att markera och sortera 
svaren i olika kategorier. Vi tittade efter likheter och skillnader. Därefter bestämde vi utifrån 
vårt syfte med undersökningen, vilka områden som vi skulle belysa i resultatet. 

 

Resultat 
I detta avsnitt redovisar vi vårt resultat indelat i olika områden. Vi redovisar både skillnader 
och likheter som vi har kommit fram till vid bearbetning av råmaterialet. Vi lyfter utvalda 
citat för att därmed förstärka förskollärarnas svar. De olika områden som vi belyser är 
samlingens form och innehåll, vilka olika syften förskollärarna menar att de har med 
samlingen, barns delaktighet och inflytande i samlingen, läroplanens betydelse och sist 
förskollärarnas reflektion kring samlingen.  

Samlingens form och innehåll 
När förskollärarna beskriver den samlingen som alla barn deltar i menar de att den ser för det 
mesta likadan ut. Barngruppen består oftast av 15- 20 barn. Det finns ofta ett speciellt 
samlingsrum där barn och vuxna samlas i en ring på golvet. Förskollärarna beskriver att det är 
en vuxenledd stund som ofta infinner sig på förmiddagen. Ansvaret för samlingen fördelas 
mellan alla pedagoger som arbetar på förskolan. 
 

”-vi ringer i en klocka, då är det dags att städa. Barnen springer in i det rummet där 
samlingen är, alla sitter i en ring på golvet sedan börjar vi med namnsången” 

 
Förskollärarna menar att samlingens utformning bör se likadan ut från dag till dag det skapar 
förutsättningar för att barn ska känna sig trygga.  
 

”- barn gillar återkoppling. Samma varje dag, gör man något annat tycker barnen att det 
är fel” 
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Enligt förskollärarna är innehållet i samlingen också något som ser likadant ut. Den börjar 
oftast på samma sätt t.ex. genom att man sjunger namnsång eller räknar alla barnen. På några 
förskolor använder de sig av material som bidrar till att år, månad och dag blir synliggjorda. 
Annat innehåll som är genomgående är sånger, ramsor och påsar med olika innehåll, i påsarna 
kan det t.ex. ligga olika föremål som tränar begrepp, föremål som hör ihop med sånger, 
ramsor och sagor. 
 

”- så sjunger vi namnsången och efter det är det olika inslag. Ibland så har vi 
önskesånger och bara sjunger ibland har vi med oss olika påsar ibland är det sångkort 
ibland är det djur det kan vara trolleristav och lite olika, alla samlingar går i olika tema” 

 
 
 

Syfte med samlingen 
Vi frågade förskollärarna vilket syfte de har med samlingen. De menar att det finns många 
olika syften. De områden som förskollärarna beskriver är att förmedla information, att skapa 
en god gruppkänsla och ha roligt tillsammans, barns delaktighet och inflytande, barns sociala 
fostran och att barn skall få ny kunskap. Vi kommer att belysa några av de syften som 
förskollärarna menar är de viktigaste. 
 
 
Gruppkänslan 
Alla förskollärarna menar att gruppkänslan och grupptillhörigheten är ett av de främsta målen 
med samlingen. Det är enligt förskollärarna viktigt att barnen känner trygghet och glädje och 
att det känns roligt att tillhöra just den här gruppen. 
 

”- i den dagliga samlingen, då är det ju alla barnen just för att få ihop gruppen, det är ju 
det som är härligt att komma in i den” 

 
För att skapa en gruppkänsla menar förskollärarna att det är vikigt att man poängterar vilka 
som tillhör gruppen och att både barn och vuxna deltar i samlingen. Förskollärarna beskriver 
att det är viktigt att synliggöra alla barn därför sjunger de en namnsång. Här menar 
förskollärarna att det är viktigt att de barn som av någon anledning inte är med också blir 
uppmärksammade på något vis. 
 

”- Ja det är viktigt, det är den stunden på dagen som vi samlas allihop och alla är med, 
det är också det vem är det som saknas om det är någon som är sjuk, är ledig så är det 
viktigt att den också nämns för det gör så att alla /…/man skall känna samhörighet” 
 

De förskollärare som arbetar i grupper med mest små barn beskriver att de använder sig av 
små tygdockor som är personliga för varje barn. De menar att det blir ett konkret sätt att visa 
vilka som är närvarande och vilka som är borta.  
 
 
 
Lärande 
Flera förskollärare menar att samlingen är viktig för att barn skall lära sig nya saker. Enligt 
förskollärarna innebär det att yngre barn lär sig av de äldre, men också att de vuxna förmedlar 
ny kunskap. Förskollärarna menar dock att även om de förmedlar viss kunskap måste det ske 
på ett lustfyllt sätt.  
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”- målet är naturligtvis att vi skall ha kul och att det skall komma ut något ifrån andra 
ändan” 
 
 

De flesta förskollärarna anser att det är deras uppgift att se till att lärandet i samlingen sker på 
ett lustfyllt sätt. De nämner olika redskap och metoder för att göra det spännande. 
Förskollärarna beskriver att deras egen känsla och engagemang i samlingen har stor betydelse, 
de menar att om de vuxna visar att det är roligt, så smittar det av sig bland barnen.  
 
 ”- sjunger sånger där man stopper ner olika djur i påsar eller sångburkar” 
 
 
. ”Jag skall vara inspirerande så att de får en lustkänsla, så är det!” 
 

  
Enligt förskollärarna är språk och matematik områden som ofta de ofta har med i samlingen. 
Alla beskriver att de räknar barnen, en del att de använder sig av material som tränar 
tidsuppfattning och några beskriver hur de använder sig av påsar med olika material som är 
tänkt att öva språk och matematik.. 
 

”- sedan räknar vi alla barnen /…/ ibland har vi en mattepåse, man får sortera eller hitta 
saker som hör ihop /…/  ibland kan det vara flanosagor” 

 
 
Några av förskollärarna menar att när det handlar om att barn skall lära sig saker, så är det 
värdefullt att ha samlingen i åldersblandade grupper. De menar att det innebär många 
möjligheter för de yngre barnen att lära sig av de äldre. 
 

”- de små barnen ser hur de stora gör så de härmar, så de lär sig nog väldigt mycket” 
 
En del av förskollärarna menar att de har ett bestämt kunskapsmål där det handlar om att 
förmedla kunskap och att det främst gäller de större barnen. Men när hela gruppen är 
tillsammans är det ofta många små barn med och förskollärarna menar att de stora barnen inte 
alltid skall behöva ta hänsyn till det.  
 

”- men jag skulle nog vilja få in lite mer för de stora barnen, veckodagar och månader 
just det som är grundläggande det har vi inte kört så det skulle jag nog vilja få in så det 
skulle jag egentligen vilja ändra på om man ser på en specifik sak så” 
 
”- de stora barnen skall inte alltid behöva ta hänsyn till de yngre, utan måste få ett eget 
utrymme” 
 

Socialt lärande 
Barnen lär sig inte bara kognitiva färdigheter. En stor del av samlingen innebär socialt 
lärande, att barnen lär sig hur man ska uppföra sig. I detta sammanhang lyfter förskollärarna 
att det är viktigt med turtagning, att lyssna på varandra, prata i grupp och att sitta still. En av 
förskollärarna uttrycker sig så här: 
 

”- för den samlingen använder vi enbart för att de skall kunna lära sig att sitta still, en 
stund de skall kunna lära sig att vänta på varandra och kunna ta emot ett meddelande” 

 



 19 

För att få samlingen att fungera på ett bra sätt är det enligt förskollärarna viktigt att 
placeringen av barnen är välplanerad. De menar att barn behöver sitta så att de inte blir störda 
av varandra och på det viset kunna koncentrera sig. 
 

”- var de sitter är uttänkt av oss, det gäller också där att få lugnet under samlingen” 
 

Några av förskollärarna lyfter att barngrupperna är stora vilket innebär att samlingen kan 
innehålla för mycket väntan. Förskollärarna menar att många av de aktiviteter som sker i 
samlingen innebär att alla barn får delta utifrån sin förmåga och att de får göra det i tur och 
ordning. Dels handlar det om att det ska vara rättvis och att alla barn ska få vara aktiva.  
 
 ”- negativt är ju att allt tar tid så det blir mycket vänta kan det va” 
 
I samband med att barnen får vänta för länge och att de tappar koncentrationen kan det enligt 
förskollärarna bli stökigt i gruppen. Enligt några förskollärare kan den sociala fostran ibland 
innebära att något barn får välja att gå ut från samlingen därför att det är svårt att sitta still. De 
kan sedan få komma tillbaka igen om de uppför sig på ”rätt sätt” 
 
En av förskollärarna menar att när barn inte sitter still kan det ibland bero på att de vill vara 
nära en vuxen, ett sätt att förlänga koncentrationen kan då vara att ta upp barnet i sitt knä. 
 

” – jag är ingen person som tjatar på barnen, om det är ett barn som inte sitter still tar 
jag det barnet intill mig” 

 

Barns delaktighet och inflytande i samlingen 
Vi frågade förskollärarna på vilket sätt barns delaktighet och inflytande blir synligt i 
samlingen. Vår tolkning av förskollärarnas svar är att dessa begrepp har olika innebörd för 
dem. Några av förskollärarna menar att delaktighet och inflytande i samlingen ser ut på olika 
sätt beroende på om barnen är små eller stora. För de yngsta barnen handlar det enligt flera 
förskollärare om att den vuxne är lyhörda, de menar att det är upp till pedagogerna att försöka 
tolka barnets signaler.  
 
 ”- handlar om att var lyhörd, vad du vill, hur du tänker” 
 
För att få en bild av barns intresse menar förskollärarna att man kan studera leken, tar man 
sedan upp det som barnen visar i sin lek i t.ex. samlingen får barn inflytande.  
 

”-det är sällan barn kommer och säger till mig, jag tycker vi ska ta upp detta, t.ex. 
spindlar. Man får mer titta på vad de gör” 

 
Förskollärarna menar att det är lättare för de större barnen att vara delaktiga eftersom de kan 
berätta vad de vill. När barn får vara med och bestämma och få sina önskemål uppfyllda 
bidrar det enligt förskollärarna till att samlingen fungerar på ett bra sätt. 
 

” - det är väldigt bra att få dom delaktiga för då flyter samlingen mycket bättre när de 
känner att de får vara med och bestämma och önska, man kanske har lite frågor, Hur 
tänker du nu? eller Vad tror du kommer att hända? Så att man får med dom i en liten 
diskussion det är viktigt” 
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Enligt förskollärarna får barnen i viss mån komma med egna tankar och idéer, men det är till 
största delen pedagogerna som bestämmer innehållet och leder samtalet i samlingen. 
 

”- jag tror att man måste träna sig på vad barnen vill. Vi lägger upp väldigt mycket som 
vi tycker att man ska ta upp” 
 

Om barn tar upp samtalsämnen som inte hör till det planerade innehållet menar några av 
förskollärarna att de försöker anpassa det till det tänkta området, för att vid ett senare tillfälle 
reflektera över om de skall ändra innehållet i samlingen. 
 

” - då försöker jag vrida om det lite så att man tar in lite av det som barnet pratar om 
och försöker väva ihop det med vartannat, sen efter samlingen får man fundera om valet 
av tema kanske inte intresserar dem utan deras intresse kanske är något helt annat” 

 
En annan aktivitet som enligt förskollärarna ingår i samlingen är att äta frukt och då är barnen 
enligt förskollärarna delaktiga på det viset att de får bjuda runt på frukten till sina kompisar. 
 
För alla förskollärare var det inte självklart att barn skall ha inflytande i samlingen. En 
förskollärare beskriver att den samlingen som är tänkt för hela gruppen och som har ett visst 
mönster och innehåll skall vara på det viset och har barnen inte särskilt stort inflytande över 
den. Hon menar att barnen verkar tycka att samlingen är bra som den är.  
 
 ”- jag har inte sett det som att det har varit något större behov”  
 
 
  

Läroplanens betydelse  
Förskolan har sedan tio år tillbaka en egen läroplan den är ett styrdokument för verksamheten. 
Vi frågade förskollärarna vilken betydelse läroplanen har när de planerar samlingen. De flesta 
förskollärarna beskriver att de vet att läroplanen är viktig och att den bör ligga till grund för 
planering och utförande av verksamheten. Men de menar att den inte är speciellt synlig i 
vardagen.  
 

” – man har de där rubrikerna i bakhuvudet, men vi använder inte….vi tittar inte i 
läroplanen varje dag” 
 

Förskollärarna menar att det som står i läroplanen är sådant som de alltid har gjort och en av 
förskollärarna säger att det till och med är så att när den skrevs så tittade man på den 
traditionella verksamheten som redan fanns i förskolan. 
 

” – när de gjorde läroplanen så har de ju sett lite på det traditionella arbetet plus att de 
lyft fram vissa viktiga delar alltså satt ner det på ord då, det här är viktigt att alla skall 
känna delaktighet och man skall respektera varandra så läroplanen är väl utarbetad så”  
 

Läroplanen har enligt de flesta förskollärare inte så stor betydelse när de planerar samlingen. 
Men de flesta uttrycker ändå att innehållet i samlingen är sådant som finns med i läroplanen.  
 

”-det som vi säger omkring det här med läroplanen är att vi har ju jobbat efter den hela 
tiden utan att vi vet att vi har kallat den läroplan alltså vi håller ju på med språk, rörelse, 
matematik och normer och värden” 
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Några av de förskollärare vi intervjuade beskriver ändå att läroplanen är en viktig grund för 
planeringen, speciellt när det gäller samlingen som innehåller temaarbete. 
 

”- när vi har en temasamling, då har vi utgått från den lokala arbetsplanen som bygger 
på läroplanen det är den vägen vi går /…/ en grundplanering men ändå var flexibel” 
 

När det gäller målen i läroplanen hänvisar några av förskollärarna till den kvalitetsredovisning 
som de enligt politikerna måste göra en gång om året. Förskollärarna menar att i detta 
sammanhang lyfts läroplanen upp och menar att de på det viset arbetar utifrån läroplanen. 
Förskollärarna beskriver även att de tycker att det är svårt att uttrycka sig i skrift om 
innehållet i förskolan och att det kan vara en av anledningarna till att läroplanen inte är så 
betydelsefull. 
 
 ”- det vi gör är ofta rätt och riktigt, men vi har svårt att förklara det” 
 
 ”- vi är flera stycken som avskyr papper, men nu måste vi få ner det” 
 

  

Förskollärarnas reflektion kring samlingen 
Vi frågade förskollärarna om de brukar reflektera om samlingen, hur den blev och varför. Vi 
frågade både om den egna reflektionen och om den som sker tillsammans i arbetslaget. Många 
av förskollärarna menar att de har egen reflektion om samlingen, det sker främst i anslutning 
till samlingen som de just har haft.  
 

”- det händer att jag gör. Jag kan ha haft en dålig dag, att jag inte kunnat fängsla, eller 
inte haft tillräckligt bra budskap”  

 
De flesta förskollärarna menar att den gemensamma reflektion som sker är främst i samband 
med kvalitetsredovisningen. De önskar att det skulle finnas fler tillfällen till gemensamma 
reflektioner. Några orsaker till att det inte blir så, menar förskollärarna kan vara tidsbrist, stora 
grupper och täta personalbyten. 
 

”- det försöker vi göra, vi skall göra det men sen har man så mycket, nog borde man 
göra det på varje planeringsmöte man har tillsammans” 

 
Några förskollärare berättar att de i arbetslaget har pratat mycket om samlingen, det har enligt 
förskollärarna inneburit till att det finns nya tankar om innehållet och de har även funderat på 
om man skulle klara sig lika bra utan den traditionella samlingen. De ger bl.a. exempel på att 
man kan ha spontana samlingar både ute och inne vilket de menar nog skulle kunna vara lika 
bra. 
 

”- vi har pratat mycket om samlingen visst är den viktig, men för vem är den viktig?” 
 
”- när barn lyfter saker kan man ha en liten samling där, stanna upp och ha en 
minisamling” 

 
 Några förskollärare tog upp att de ser den fria leken som viktig i förskolan och att samlingen 
som den ser ut i dag bryter den fria leken. 
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”- så tycker vi att man avbryter barnen så mycket, men det är svårt för man känner sig 
lat när man säger idag leker barnen så bra så vi har ingen samling” 
 

 
 
 

Diskussion  
Metoddiskussion 
Vi menar att den kvalitativa intervjun var rätt metod för att få reda på hur förskollärarna 
resonerar om den planerade samlingen på förskolan. Vårt syfte är att få reda på hur de 
resonerar och inte att få ett svar som är rätt eller fel. Vi valde att börja intervjun med en öppen 
fråga, det innebär att den som intervjuas kan berätta fritt utifrån sina egna erfarenheter. Det 
var intressant och vi kunde redan i början märka att förskollärarna resonerar olika om syftet 
med samlingen. Vi fortsatte intervjun utifrån de frågor som vi utarbetat i förväg och använde 
oss av flera följdfrågor. Genom att vi deltog båda två, där en av oss hade huvudansvar för 
intervjun och den andre satt med och lyssnade och antecknade, upplever vi att det var lätt att 
hålla sig till ämnet. Kihlström (2007, s.232) menar att detta är ett sätt att öka tillförlitligheten 
med studien. Vår uppfattning är att det var mycket värdefullt att vara båda två, dels under 
intervjun, men också efter varje intervju då vi på ett konstruktivt sätt kunde prata om hur vi 
hade genomfört intervjun.  
 
När vi lyssnat av intervjun insåg vi att frågorna inte ställdes på samma sätt till alla 
förskollärarna. Vi menar att det beror på att vi använde olika följdfrågor till förskollärarna, 
beroende på vad de berättade. Vi anser ändå att vi fått svar på vårt syfte och våra 
frågeställningar. Enligt Patel & Davidsson (2003) är det viktigt att vara väl förberedd, både 
vad det gäller frågor, men också att vara insatt i det område som skall undersökas. Vi har båda 
lång erfarenhet av arbete i förskolan, därför började vi vår undersökning med att tillsammans 
gå igenom vår förförståelse, detta för att lättare kunna ta ett steg tillbaka och lyssna aktivt till 
det som förskollärarna berättar. 
 
De förskollärare som ingick i vår undersökning, fick i informationsbrevet reda på att intervjun 
skulle handla om syftet med den planerade samlingen. De fick däremot inte reda på alla frågor 
som ingick. Kanske hade svaren varit mer genomtänkta eller tillrättalagda om de fått alla 
frågor från början. Samtidigt upplever vi att vi fick svar som var spontana och stämmer med 
deras bild av verksamheten i förskolan. Om vi skulle ha haft mer tid på oss, så menar vi att det 
hade varit intressant att även göra observationer av samlingen. Enligt Kihlström (2007) kan 
det vara till nackdel att bara göra intervju, vilket innebär att vi bara hör vad de säger men inte 
ser hur de gör.  
 
En av de frågor som vi tog upp, handlar om läroplanens betydelse för samlingen i förskolan. 
De flesta förskollärare som ingick i undersökningen har gått sin utbildning innan Lpfö-98 
kom. Vi menar att resultatet kanske sett annorlunda ut om vi intervjuat förskollärare som har 
fått med sig läroplanen i sin utbildning. 
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Resultatdiskussion 
I detta avsnitt knyter vi ihop resultatet med den forskning och de teorier vi har tagit upp i vår 
bakgrund, vi kommer också att lägga till egna synpunkter. Vi kommer att diskutera 
samlingens form och innehåll, förskollärarnas syfte med samlingen, barns delaktighet och 
inflytande i samlingen, och läroplanens betydelse för samlingens utformning. 
 
Samlingens form och innehåll 
Enligt förskollärarna ser samlingen ungefär likadan ut från dag till dag. Det är framförallt 
början och slutet som följer ett visst mönster, däremellan ser det olika ut beroende på vem 
som har ansvar för samlingen eller vilket tema som är aktuellt. Förskollärarna menar att det är 
viktigt att den ser likadan ut för att det ger en trygghetskänsla för barn. Det som förskollärarna 
beskriver stämmer väl överens med det resultat som Rubinstein Reich (1996) och Ekström 
(2007) kommit fram till i sina studier av förskolans verksamhet. De poängterar att samlingen 
är en aktivitet som styrs av fasta ramar och har ett innehåll som planeras av den pedagog som 
är ansvarig. Vi menar att samlingens form och innehåll som det ser ut i vårt resultat innebär 
att barn inte har speciellt mycket inflytande och att delaktigheten är begränsad. Med 
utgångspunkt från Deweys pedagogik som bl.a. innebär att barn lär sig bäst genom att vara 
aktiva Simmons-Christenson (1999) menar vi att samlingen till stor del skulle kunna innehålla 
lekar där alla får vara delaktiga och aktiva. 
 
Flera förskollärare menar att samlingen bör vara rolig, det innebär enligt vårt sätt att se att 
pedagogerna behöver utgå ifrån barns intresse. Walch (1987) menar att går att kombinera den 
planerade verksamheten med barns intresse. 
 

Förskollärarnas syfte med samlingen 
Vårt huvudsyfte med undersökningen var att ta reda på vad förskollärarna har för syfte med 
samlingen. Resultatet visar att förskollärarna anser att det finns flera olika syften, men det 
mest framträdande handlar om att stärka gruppen och skapa en god gruppkänsla. 
Förskollärarna menar att det är viktigt att både barn och pedagoger deltar och att det också är 
viktigt att uppmärksamma de som av någon anledning inte är där. Enligt förskollärarna är det 
också är viktigt att göra roliga saker tillsammans. Davidsson (2002) redovisar liknande 
resultat i sin studie, hon menar att det oftast är en av få aktiviteter under dagen, där alla är 
tillsammans. Davidsson beskriver att förskollärarna menar att samlingen är viktig för att skapa 
en mysig stämning. Vår egen erfarenhet av samlingen är att när samlingens innehåll är 
anpassad efter hela gruppen och man har haft en rolig stund tillsammans, så bidrar det till att 
skapa en god gruppkänsla. I resultatet som handlar om gruppens betydelse ser vi att 
förskollärarna menar att samlingen har mycket stor betydelse för gruppkänslan. Detta 
stämmer väl överens med den pedagogik som lyfts fram i det pedagogiska programmet 
(Skolverket, 1998). Den läroplan som bör ligga till grund för det pedagogiska arbetet i 
förskolan idag betonar mer individinriktat lärande, kan det vara så att det pedagogiska 
programmet fortfarande lever kvar i samlingen?   
 
Enligt förskollärarna innehåller samlingen mycket lärande, det kan vara att öva in olika 
begrepp eller faktakunskap om ett visst tema. Det som genomsyrar vårt resultat är att 
förskollärarna menar att lärandet måste ske på ett lustfyllt sätt. De menar att det handlar om 
att göra det spännande för barnen på många olika sätt. Detta stämmer med Granberg (1999) 
när hon menar att små barn lär sig bara om de är intresserade och tycker att det är roligt. För 
att lärandet skall kunna ske på ett lustfyllt sätt krävs det enligt Åberg & Lenz Taguchi (2005) 
att pedagogen är lyhörd för barns tankar och ideèr. De menar att först när pedagogerna släpper 
taget om den egna planeringen, kan de utforska tillsammans och barnen blir engagerade. 
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Utifrån vår egen erfarenhet kan vi hålla med om att när pedagoger är inspirerade och har med 
sig barn i en dialog så blir det givande och roligt för barnen. 
 
En del av förskollärarna menar att samlingen ofta innebär att det är pedagogen som har 
bestämt innehållet och att det ofta handlar om att förmedla kunskap. I (Lpfö-98) står det att 
”förskolan skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 
söka kunskap”(s.10). Vi menar att om pedagogerna i förskolan utgår från läroplanen så skulle 
barn ha mer inflytande och bli mer delaktiga. Förskollärarna beskriver att valet av tema är 
beroende av förskollärarnas bedömning av barngruppens behov. Ekström (2007) menar 
utifrån sin studie att sättet att tala om barnet i förskolan handlar om att undervisa eller lära 
dem, det handlar inte så mycket om det kompetenta barnet. Enligt Säljö (2000) lär sig barn 
genom att de utgår från den kunskap de redan har och använder den i nya situationer som de 
är med om. På det viset utvecklar barn sin kunskap. Därför menar vi att det är viktigt att utgå 
från barns intresse och erfarenhet. Ekström (2007) beskriver också att samlingen är en stund 
där pedagogerna ställer frågor och barn förväntas svara, vilket betyder att det inte är någon 
egentlig dialog. Han menar också att barn får komma med egna tankar och åsikter om det 
ryms inom det planerade innehållet. Några av förskollärarna menar att de behöver träna sig på 
att utgå från barns intresse och tidigare erfarenheter. Vår undersökning har bidragit till att vi 
själva fått nya idéer och tankar om hur barn skall få mer inflytande i den planerade samlingen. 
Vi menar att det är en förutsättning för att barn skall lära sig utifrån sina intressen och då blir 
det ett lustfyllt lärande. 
 
Förskollärarna menar att det finns vissa områden av lärande som är särskilt viktiga och det är 
matematik och språk. Enligt Säljö (2000) är språket ett av de viktigaste redskapen för att barn 
ska kunna tolka och förstå sin omgivning.  Förskollärarna beskriver att de använder sig bl.a. 
av språk- och mattepåsar för att göra det spännande och roligt eftersom de är medvetna om att 
det är viktigt att arbeta med språket. Johansson (2005) menar att när pedagoger har som mål 
att öva språket är redskap och metoder viktiga. Hon menar att när barn tycker att det är 
spännande blir de engagerade och då behöver de inte påminnas om att sitta still. Detta är ett 
arbetssätt som vi själva använder oss av och vi kan tydligt se att det fångar barns intresse. 
 
Resultatet visar att flera förskollärare anser att gruppen har stor betydelse för barns lärande. 
De menar att om barn ingår i åldersblandade grupper 1-5 år kan de små barnen lära sig 
mycket av de äldre. Förskollärarna menar att om de ska leka en lek i samlingen, så kan 
antingen en vuxen visa först eller så får de stora barnen börja för att visa hur man gör. Detta 
stämmer med Säljö (2000), han menar att när barn befinner sig tillsammans med andra och 
mer erfarna personer kan de klara av sådant som de inte skulle klara på egen hand. Det är 
inom detta område som man kan se en utveckling hos barn och det är därför viktigt att de 
pedagoger som möter barn ger dem stöd för att så småningom kunna klara av uppgifterna på 
egen hand. Detta kallar Vygotsky för den proximala utvecklingszonen. 
 
Enligt förskollärarna ingår mycket socialt lärande i samlingen, de menar att det handlar om att 
barn skall lära sig de vuxnas förväntningar på hur de skall uppföra sig. Detta stämmer med 
vad Ekström (2007) fann i sin studie, han beskriver att det lärande som framkommer tydligast 
på förskolan handlar om social fostran. Ett av de moment som några förskollärare ser som 
negativt är att samlingen innehåller för mycket väntan och att det innebär att barn blir oroliga, 
med påföljd att det blir mycket tjat. Niss & Söderström (1996) menar att en samling aldrig får 
ha som mål att lära barn att sitta still och vänta.  
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Förskollärarna menar också att det är viktigt att barn får öva sig i att lyssna på varandra, 
berätta saker för sina kompisar och att vänta på sin tur. De menar att samlingen är ett bra 
tillfälle att få öva på detta. Rubenstein Reich beskriver (1996) att ett av målen med samlingen 
är att fostra barn, hon menar att det handlar om att lära barn ”den dolda läroplanen” som 
enligt Rubinstein Reich innebär att lära sig skolans spelregler. Vår erfarenhet av samlingen är 
att detta är bra saker att träna på men att det går lättare när barn är i mindre grupper. 
 
Barns delaktighet och inflytande i samlingen 
Några av förskollärarna menar att det är svårt att veta om små barn känner att de är delaktiga i 
samlingen, men de menar att det handlar om att de är lyhörda för det barnet uttrycker. 
Förskollärarna säger också att det är en utmaning att försöka tolka barns signaler. Walch 
(1987) menar att samlingen ofta är en bra pedagogisk situation och att förskollärarna försöker 
vara lyhörda, men för att barn skall känna att de är delaktiga så är det inte tillräckligt att bara 
vara lyhörd. Han menar att det måste visa sig i att pedagogerna bjuder in barn till att delta 
aktivt efter sin förmåga, det innebär att samlingen sker på ett demokratiskt sätt.  
  
Enligt förskollärarna är det lättare att bjuda in större barn till att vara delaktiga i samlingen. 
De menar att stora barn kan genom språket förmedla sina önskningar och funderingar och på 
det viset kan det bli en dialog. En förskollärare poängterar att när hon bjuder in barn att vara 
delaktiga, upplever hon att samlingen fungerar på ett bra sätt. Detta stämmer överens med vad 
Åberg & Lenz Taguchi (2005) tar upp i sin bok. De menar att man kan låta ett eller flera barn 
vara med att planera samlingen tillsammans med pedagogen. Då sker planeringen utifrån 
barns intresse och de känner sig delaktiga. Vi menar att det även stämmer med vad Ekström 
(2007) beskriver, när han betonar att genom att bjuda in barn att delta, så utgår man från det 
kompetenta barnet. Hans resultat visar dock att samlingen inte ser ut på det viset. 
 
 
Läroplanens betydelse för samlingens form och innehåll 
De flesta förskollärarna menar att det som står i läroplanen är sådant som det gör hela tiden. 
De menar att den finns i tankarna men används inte så ofta i planeringen av samlingen. Men 
de poängterar ändå att det innehåll som finns med i samlingen har stöd i läroplanen, t.ex. 
språk, rörelse, matematik och normer och värden. Detta stämmer med det resultat som 
Alvestad (2004) kom fram till i sin avhandling om läroplanens betydelse för de svenska 
förskollärarna. Hon beskriver att förskollärarna inte ser läroplanen som något nytt, den 
innehåller sådant som de alltid har gjort i förskolan. 
 
Några av förskollärarna menar ändå att läroplanen ligger till grund för de samlingar som 
innehåller temaarbete, därför att det innebär oftast att de arbetar med kognitiva färdigheter. I 
temasamlingar är innehåll som språklekar, matematik, natur och miljö vanligt förekommande, 
de menar att i ett temaarbete blir barns lärande mer tydligt. Förskollärarna beskriver att de i 
detta sammanhang kopplar ihop läroplanen och den lokala arbetsplanen i sitt arbete. Alvestad 
(2004) beskriver att de förskollärare som ingick i hennes studie menar att läroplanen har 
inneburit att lära barn för framtiden, det är ett första led i barns utveckling och lärande. 
Utifrån den erfarenhet som vi har av arbetet i förskolan så kan vi se att vårt resultat och det 
som Alvestad redovisar stämmer överens. 
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Didaktiska konsekvenser 
Resultatet visar att samlingen på förskolan innehåller mycket socialt lärande, några av 
förskollärarna menar att det i detta sammanhang kan det bli för mycket väntan. Vi menar att 
det finns många andra moment i förskolan som innehåller väntan på ett mer naturligt sätt t.ex. 
måltiden och tambursituationen och att samlingen istället bör innehålla mycket aktivitet där 
barn lär sig på ett lustfyllt sätt. Granberg (1999) anser att samlingens syfte bör vara att 
underhålla och inte undervisa och att den måste planeras så att man tar hänsyn till barns ålder 
och personlighet. Hon poängterar att barn inte sitter still och lyssnar på något som inte fångar 
deras intresse. 
 
Enligt Simmons-Christenson (1993) ligger Deweys tankar till grund för förskolans läroplan. 
Hon menar att denna pedagogik går ut på att barn lär sig genom att vara aktiva och utifrån 
deras egna intressen. Ett sätt är att dela barngruppen i mindre grupper, då blir det bättre 
förutsättningar för barn att vara aktiva, på det viset handlar samlingen inte så mycket om att 
vänta på sin tur. Några förskollärare menar att det sociala lärandet ibland kan innebära att 
barn som inte klarar av att sitta still får välja om de vill lämna gruppen. Om pedagogerna 
istället arbetar med mindre grupper menar vi att det finns bättre förutsättningar för de barn 
som inte klarar av att sitta still och vänta i stora grupper. 
 
Flera förskollärare beskriver att de egentligen vet vad som skulle göra att samlingen fungerar 
på ett bra sätt, t.ex. när de lyckas med att göra barn delaktiga och utgå från barns intresse. Vi 
menar att det som barn lär sig i den traditionella samlingen är kunskap som de skulle kunna 
tillgodo göra sig bättre i mindre grupper. Resultatet visar att förskollärarna ser 
gruppgemenskapen som något av det viktigaste med samlingen. Detta tror vi är en bidragande 
orsak till att samlingen inte har förändrats så mycket. Rubenstein-Reich (1996) beskriver 
förskolans historia, hon menar att gruppens betydelse för barns lärande har växlat genom de 
olika pedagogiska synsätt som varit aktuella. De styrdokument som fanns innan läroplanen 
var det pedagogiska programmet i den betonas att samlingens främsta syfte är att främja 
gruppkänslan. Vi menar att förskolan fortfarande på många sätt arbetar utifrån det 
pedagogiska programmet. Läroplanen för förskolan har individen i fokus, dessutom betonas 
att barn skall vara delaktiga och ha inflytande. I vårt resultat kan vi inte se att läroplanen har 
fått den betydelsen. Vi håller med om att samlingen har sin betydelse för att stärka gruppen, 
men vi menar att med utgångspunkt från läroplanen bör vi diskutera samlingens innehåll. 
 
För att få till en utveckling av samlingens innehåll, menar vi att pedagoger i det egna 
arbetslaget och tillsammans från olika arbetslag behöver diskutera innehållet i läroplanen. Vi 
menar att det är viktigt med en diskussion om hur man konkret skall använda läroplanen i 
verksamheten som också inkluderar samlingen. Rutiner som egentligen är till för att skapa 
trygghet, kan ibland utgöra ett hinder för utveckling. Utifrån den forskning som vi har läst kan 
vi dra slutsatsen att samlingen i stort sett inte har utvecklats på många år. Genom vår studie 
har vi blivit ännu mer medvetna om samlingens roll i förskolan, med våra nya kunskaper i 
ryggsäcken hoppas vi att vi bidra till att det blir en reflektion och diskussion ute i arbetslaget. 
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Fortsatt forskning 
Vår undersökning riktar sig till förskollärare och deras syfte med samlingen, vi har endast 
gjort intervju. Förslag på fortsatt forskning menar vi är att även observera i samlingen, för att 
därefter diskutera samlingens form och innehåll tillsammans med pedagogerna. Vi menar att 
genom att reflektera och diskutera kan detta leda till en utveckling av den traditionella 
samlingen. 
 
Andra områden som vi menar är intressant är att intervjua barn för att få reda på vad de tänker 
om samlingen. Även att observera pedagoger för att se om det är någon skillnad i deras 
bemötande när det gäller pojkar och flickor i samlingen. 
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Tack  
Vi vill börja med att tacka de rektorer som hjälpt oss att komma i kontakt med de 
förskollärare som vi har intervjuat. Vi vill också rikta ett stort tack till de förskollärare som 
tog sig tid till att medverka i vår undersökning. Utan er insats hade vi inte kunnat genomföra 
vår uppsats. Vår förhoppning är att ni som har medverkat i vår intervju om samlingen har 
funnit det lika givande som vi har gjort.  
 
Vår handledare, Mary Larner, ska ha ett speciellt stort tack för att du har funnits vid vår sida 
under hela arbetets gång. Din flexibilitet och ditt stora engagemang har bidragit till att vi har 
lyckats genomföra denna uppsats.  
 
Även de personer som runtom kring oss varit involverade i vårt arbete skall ha ett stort tack, 
framförallt våra familjer och arbetskamrater.  
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Bilaga 1  Informationsbrev till rektorer och försko llärare  
 
 
                                                                                                                  Borås 2008-09-03 
 
Hej!                                                                                                           
 
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser till förskollärare. Vi går nu vår sista 
termin och ska göra vårt examensarbete. Under vår utbildning har vi vid flera tillfällen fört 
diskussioner om hur man som förskollärare arbetar för att stödja barns lärande och utveckling. 
 
I läroplanen för förskolan står det bl.a. att ” förskolan ska lägga grunden till allt lärande och 
att förskolan ska erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet”(Lpfö98). Det står däremot inget om formerna för hur den pedagogiska 
verksamheten skall ske.  
 
Vår erfarenhet av förskolan är att den planerade samlingen ofta har en central roll. Vi vill 
genom vår undersökning få reda på förskollärares syfte med att använda sig av samling. 
 
Vi har valt att intervjua förskollärare som har några års erfarenhet i förskolan. Vi vänder oss 
därför till dig med en förhoppning att få höra dina tankar kring detta ämne.  
 
Eftersom undersökningen är ett examensarbete är det en offentlig publikation men innehållet i 
undersökningen kommer att behandlas enligt konfidentialitetskravet, som bl.a. innebär att vi 
inte använder förskolans och förskollärarnas riktiga namn, utan använder oss av fingerade 
namn i redovisningen. Vi vill också berätta att deltagandet i undersökningen är helt frivillig 
och att man när som helst kan dra sig ur.   
 
 
 
 
 
Om ni undrar över något hör av er till oss. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Birgitta Olausson                                               Marianne Andersson 
Mobil:                                                                Mobil: 
E-mail:                                                               E-mail: 
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Bilaga 2  Intervjufrågor 
 

• Kan du beskriva hur en samling går till? 
• När du planerar en samling vad har du för mål? 
• Vad tycker du är det viktigaste med samlingen? 
• Hur tänker du kring barns delaktighet i samlingen? 
• Vad tror du barnen lär sig i samlingen? 
• Vad skulle du vilja att barnen lär sig? 
• Vilka positiva/negativa aspekter finns det till samling? 
• Skulle du vilja ändra på samlingen och isåfall hur? 
• Vilken betydelse har läroplanen för samlingen? 
 

 
 
 
 
 
 


