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BAKGRUND:
Samlingen har sitt ursprung i Fröbels pedagogik och är i dagens förskola en del av den 
dagliga verksamheten. Samlingen har utformats till att stödja en demokratisk uppfostran 
och även till att ge barnen en struktur i vardagen eller för att lära barnen grundläggande 
begrepp. Dagens samling består både av rutiner som ser likadana ut varje dag och 
variation beroende på vad förskolan arbetar med.

SYFTE:
Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger och barn på fyra stycken utvalda 
förskolor ser på samlingen och dess innehåll. Syftet med studien är också att undersöka 
om barnen känner att de kan påverka samlingens innehåll och om pedagogerna tror att
samlingen påverkar barnens utveckling.

METOD:
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och observationer. Observationerna av 
samlingen använde vi som grund för de intervjufrågor vi sedan ställde. Vi har intervjuat 
både barn och pedagoger.

RESULTAT:
De flesta pedagoger i vår studie uttrycker att samlingen är en tid att skapa en gruppkänsla 
och lära barn sociala regler. Pedagogerna planerar samlingen för att koppla till teman och 
andra händelser och olika lärandemetoder. Många pedagoger i studien anser att 
utvecklingen barn gör i förskolan sker under hela dagen och inte bara under samlingen. 
En del pedagoger uttrycker att det är lättare att ta tillvara på barnens inflytande under små 
delar i samlingen. Barnen uppfattar att det är pedagogerna som bestämmer vad som ska 
hända under samlingen men uttrycker också att de får igenom önskningar om lekar och 
sånger. 
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Inledning

Tre pedagoger på en småbarnsavdelning kände en dag att de inte hade något bra 
planerat till morgonens samling. De diskuterade vad de skulle ta sig till på samlingen. 
Skulle de sjunga sånger precis som de hade gjort dagen innan eller skulle de kanske leka 
någon lek? Efter en del diskussioner kom de till slut fram till att en av de äldsta flickorna 
i barngruppen, som älskade att prata, kunde få leda samlingen. Flickan klev genast in i 
sin roll som fröken och satte sig på den vanliga ”frökenplatsen”.
”Nu ska vi ha samling, sitt still så ska vi sjunga samlingssången” började flickan. 
Flickan följde sedan rutinen för samlingen exakt som pedagogerna brukade göra. Efter 
samlingssången räknades alla barnen och då var barnen tvungna att sitta stilla, sa 
flickan. Sedan skulle det sjungas sånger. ”Du och du får välja bland sångkorten, ni 
andra får sitta stilla och vara tysta under tiden”, blev de instruktioner som flickan gav de 
andra barnen. När gruppen hade sjungit klart var det fruktstund. ”Ni måste sitta alldeles 
stilla och tysta när ni äter frukt”, sa flickan. Då många av de minsta barnen inte ville 
sitta still när de åt så slutade det med att flickan gick runt och sa åt alla barn att sitta 
stilla ordentligt annars skulle de inte få gå ut och leka. (Observation från tidigare 
praktikplats)

Vad kan vi lära oss av detta? Barnen tar efter mycket av det vuxna gör och de lär sig av 
att observera oss. Flickan i exemplet verkar uppfatta samlingen som att det hela går ut på 
att man ska sitta still och vara tysta annars störs den rutin som samlingen byggs upp på. 
Man kan, efter flickans handlingar, tolka det som att pedagogerna i den här barngruppen 
följer en särskild rutin, där fokus läggs på hur man ska bete sig under en samling och inte 
själva innehållet i samlingen. 

Samlingen är en daglig rutin på de flesta förskolor runt om i Sverige. Genom att jämföra 
egna erfarenheter från verksamheten med litteratur i ämnet har vi kommit fram till att 
samlingen i stora drag är likadant utformad på flesta förskolor även om skillnader 
givetvis finns. Upprop och räkning av barn, samlingssånger, rim och ramsor, rörelse, 
fruktstund, vardaglig information så som väder, datum och dagens mat är aspekter som 
förekommer i de flesta samlingar. Av egna erfarenheter kan vi konstatera att de flesta 
aspekterna har använts i samlingar som vi har observerat, men vi har saknat en inblick i 
pedagogernas tankar om samlingen och vad de har för syfte med samlingen. Samlingen är 
en tid på dagen då alla samlas och vi har en chans att i lugn och ro samtala och diskutera 
om saker som händer, återkoppla till temaarbete, bearbeta problem och låta barnen synas. 
Är det något som pedagogerna tänker på när de planerar samlingen? Vad vi också saknar
är en insikt i hur barnen påverkar samlingen och dess innehåll. Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 1998), Lpfö 98, tar upp att barnen ska ha ett inflytande i 
verksamheten och därigenom också samlingen. Men får barnen vara med och påverka 
innehållet i samlingen? Detta är en del av det som vi vill försöka besvara i vår 
undersökning om samlingen i förskolan.
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger och barn på fyra stycken utvalda 
förskolor ser på samlingen och dess innehåll. Syftet med studien är också att undersöka 
om barnen känner att de kan påverka samlingens innehåll och om pedagogerna tror att, 
och i så fall hur, samlingen påverkar barnens utveckling.

Frågeställningar
! Hur tänker pedagogerna om samlingen och dess innehåll?
! Hur planerar pedagogerna samlingen?
! Anser pedagogerna att samlingen påverkar barnens lärande och utveckling?
! Hur uppfattar barnen samlingen och dess innehåll?
! Vad anser barnen att de lär sig av samlingen?
! Anser barnen att de har något inflytande i samlingens innehåll?
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Bakgrund

I detta avsnitt kommer vi att presentera vad tidigare forskning har att säga om vårt 
område. Vi kommer här att behandla samlingen ur ett historiskt perspektiv och 
samlingens roll i dagens förskola. Vi kommer även att behandla barns lärande och 
utveckling samt barnens inflytande i samlingen.

Historisk tillbakablick

Den första verksamheten för förskolebarn i Sverige kom till 1836 i Stockholm. Barnen 
var i åldrarna 3-6 år och barngrupperna var stora med omkring 100-200 barn. Barnen 
blev undervisade i räkning, läsning, skrivning och religion av en lärarinna, skriver 
Kihlström (1995, s. 12-13) i sin avhandling.  Barn som gick i verksamheten kom från 
välbeställda familjer och deltagande skedde mot en avgift. Denna verksamhet fick dock 
ingen större spridning i Sverige. Den viktigaste verksamheten för förskolebarn kom att 
bli barnkrubban och barnträdgården. Barnkrubbans främsta uppgift var, när den kom till 
1854, att kvinnor i lägre samhällsklasser också skulle erbjudas vård och tillsyn åt barnen. 
Systrarna Moberg startade en privat barnträdgård i Norrköping. Barnträdgården var 
avsedd för medelkassens barn, men Mobergssystrarna hade en vision om en förskola för 
alla, folkbarnsträdgården. Barnträdgårdens syfte var att uppfostra de barn som annars 
skulle driva runt på gatorna. Systrarnas verksamhet och idéer grundades ur Fröbels 
pedagogik.

Fröbel startade en egen uppfostringsskola för små barn år 1837, vilket han senare gav 
namnet Kindergarten (Rubinstein Reich, 1996, s. 29). Det är ur Fröbels pedagogik som 
samlingen grundar sig. Rubinstein Reich skriver att det på många håll i Fröbels texter 
finns belägg för att samling i cirkel tillsammans med barnen förekom i den fröbelska 
kindergarten. Dessa samlingar innehöll sånglekar, rörelselekar och övningar med 
geometriska former med hjälp av de så kallade lekgåvorna som Fröbel själv utvecklade.
Fröbel var en utbildad lärare som hade en vision om att barnträdgården skulle vara till för 
alla barn, oavsett social bakgrund och status. Barnträdgården var tänkt som en 
pedagogisk institution upprättad för en tidig uppfostran i de normer och värderingar som 
fanns i samhället (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001, s. 31). Fröbel ansåg att leken var en 
av de viktigaste delar för barnets utveckling då han menade att det ökade barnens 
självkänsla. Enligt Wallström (1992, s. 47) var de vuxnas medverkan i barnens närvaro 
betydelsefull då deras uppgift var att uppmuntra och inspirera barnen till lek. Fröbels 
samlingar var tänkta som ett forum där barn och vuxna förde en dialog kring innehållet 
av en berättelse. Aktiviteterna i Fröbels samlingar skulle involvera alla, ge en känsla av 
mening och tid för reflektion. Wallström menar att aktiviteterna skulle genomföras på ett 
sådant sätt att alla barnen lyftes fram och skulle stärka de som var blyga, samt att barnen 
skulle kunna lära av varandra.

Som ett resultat av Barnstugeutredningen, som kom till 1968-1972, bröts den traditionella 
och strukturerade pedagogiken, enligt Rubinstein Reich (1996, s. 40-41). Samlingen 
ansågs vara något dåligt då samtal i stora grupper sades vara hämmande för 
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talutvecklingen. Dialogen skulle ske mellan den vuxna och det enskilda barnet och 
individualisering var ett viktigt begrepp. Detta var en tid då frigörelse och 
självförverkligande stod i fokus och organiserade gruppaktiviteter ansågs ha en negativ 
påverkan. Men även om samlingen kritiserades i Barnstugeutredning förekom de ändå ute 
i praktiken. Efter mycket kritik kom dock samlingarna tillbaka, både i praktiken och i 
texter, i slutet av 1980-talet, men enligt Rubinstein Reich (1996, s. 44) är man inte säker 
på de exakta orsakerna till varför de blev populära igen. Man spekulerar i att de utvidgade
syskongrupperna kan vara en av anledningarna. Under den här tiden utvecklades också 
den s.k. ansvarspedagogiken som grundade sig i en planerad och strukturerad pedagogik 
men även kollektiv fostran, vilket förmodligen också påverkade samlingens återkomst i 
förskolan.

Rubinstein Reich (1996, s. 47-50) menar i sin avhandling att synen på förskolans uppgift 
växlar och i och med detta så ändras även synen på samlingen. I de officiella mål och 
riktlinjer som finns för förskolan växlar synsättet från att ha individen som fokus till att 
lägga tyngden på gruppen till att fokus läggs på båda två. Vissa betonar, enligt Rubinstein 
Reich, att samlingen ska stödja en demokratisk uppfostran medan andra menar att den 
hjälper till att ge barnen en struktur i vardagen eller för att lära barnen grundläggande 
begrepp. Samlingen kan, enligt författaren, vara en del av det fria samtalet, en del av 
arbetssättet, exempelvis en tid att knyta an till ett temaarbete, en tid för gruppstärkande 
övningar eller en tid för att öva på språklig färdighet. Barnens behov, den rådande 
samhällssynen, samt samhällssynen gällande vad som är förskolans uppgift samt olika 
pedagogiska teorier och uppfattningar motiverar också samlingens upplägg. I läroplanen 
för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 3) står det att förskolan 
bygger på en demokratisk värdegrund och det är därav förskolans uppgift att fostra 
barnen till demokratiska medborgare. Förskolans pedagogik är av den sorten där omsorg, 
omvårdnad, fostran och lärande utgör en helhet och detta ska återspeglas i alla aspekter 
av arbetet i förskolan.

Samlingen i dagens förskola

När läroplanen för förskolan, Lpfö 98, kom ut var dess syfte att förskolan ska ses som en 
del i det livslånga lärandet. Gränsen mellan förskola och skola skulle inte vara så stor 
utan förskolan skulle ses som den första verksamheten i skolsystemet (Markström, 2007, 
s. 16). I och med detta blev förskolan det första steget i barnens skolutvecklig och i det 
framtida livet.

Samlingen kan i dagens förskola ses som en återkommande ritual. Det är något som är i 
stort sett dagligen förekommande och sker oftast på en bestämd plats och tidpunkt. Enligt 
Rubinstein Reich (1996, s. 52-53) kan dagens samling syfta till att anpassa barnen till 
samhällets sociala regler och förväntningar. Rubinstein Reich menar att man i samlingen 
visar barnen de sociala positionerna som finns och visar vem som är ledaren. Genom 
samlingen får barnen alltså lära sig hur de förväntas bete sig när de interagerar med 
andra, men också de sociala regler som samhället satt ut.
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Samlingen följer oftast en viss mall, med rutiner och hållpunkter som ser likadana ut i 
stort sett överallt. Ett av de återkommande inslagen i en samling idag brukar vara att 
kontrollera närvaron i gruppen. Här brukar pedagogerna tillsammans med barnen 
uppmärksamma vilka som är närvarande, men även vilka som är sjuka eller lediga. 
Rubinstein Reich (1996, s. 15-16) menar att denna rutin har flera funktioner i samlingen. 
Det ger barnen en känsla av gemenskap och att de tillhör en grupp. Uppropet syftar också 
till att lyfta fram den enskilda individen i gruppen. Sånger, lekar, rörelse och ramsor är 
något som förekommer ofta i samlingen. Dessa aktiviteter fyller många funktioner under
samlingen då barnen får öva upp språket, träna sin motorik, lära sig respekt och 
turtagning och framför allt ha roligt tillsammans (Rubinstein Reich, 1996, s. 17-18). 
Samtalet är även det ett vanligt förekommande inslag under samlingen. Samtalet under 
samlingen kan ha många olika former som kan innefatta allt från att barnen får berätta om 
saker de har gjort eller att pedagogerna informerar barnen om viktiga händelser i 
förskolan. Davidsson (2000, s. 23) skriver att genom att dagligen samtala om saker som 
ska hända samt att återkoppla till saker som har hänt i gruppen kan man knyta an till hela 
verksamheten under samlingen. Samtalen kan också syfta till att träna 
begreppsbildningen eller att uppfostra barnen då man talar om normer och värderingar 
och hur man ska vara en bra kompis (Rubinstein Reich, 1996, s. 18). Samlingen har 
också ett tydligt avslut, det är vanligt med en sorts upprop även i slutet av samlingen då 
pedagogen kan säga att alla som börjar på bokstaven S får gå. Avslutet av samlingen 
syftar återigen till att lyfta fram barnen när man uppmärksammar namn, barnens gator 
m.m. Men detta avslut kan också vara begreppstränande då det även är vanligt att 
pedagogen kan be alla barn som har något grönt i sina kläder att gå. 

Genom Markströms (2007, s. 63) undersökningar framkommer att det även förekommer 
samlingar före lunchtid. Den samlingen syftar till att samla barnen, få dem att sitta tysta 
och lyssna och kanske sjunga en sång eller läsa en bok. Den samlingen syftar även till att 
ge barnen en tydlig övergång från förmiddagens aktiviteter till lunchen och verksamheten 
på eftermiddagen.  

Planering av samlingen

Bladsjö, Holmbom, Johansson, Lagrell och Nelander (1981, s. 16) menar att en planering 
är bra att ha i verksamheten eftersom det är mycket som barnen behöver kunna redan 
innan de börjar i skolan att det inte håller i längden att låta verksamheten vara helt 
spontan. Författarna menar att en väl planerad verksamhet gör att förskolans kvalitet 
håller och att verksamheten kan nå upp till de mål som sätts. Det är pedagogens uppgift 
att sätta upp ramar över vad barnen ska ta till sig och se till att det blir gjort. Bladsjö m.fl. 
(1981, s. 17-22) menar att förskola bör ha minst en årsplanering då man i arbetslaget 
sätter upp just ramar och mål för vad de vill att barnen ska lära sig under en till två 
terminer framöver. Utefter detta är det vanligt med grovplaneringar en eller två veckor i 
taget då pedagogerna planerar mer specifikt utifrån årsplaneringen och senare en 
finplanering utifrån grovplaneringen med pedagogernas egna önskemål och framför allt 
barnens önskemål. För att få en samling som är givande för barnen menar Fagerli, 
Lillemyr och Søbstad (2001, s. 42) att det är viktigt att pedagogerna tillsammans 
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diskuterar och kommer överens om gemensamma riktlinjer, metoder och 
tillvägagångssätt under samlingen.

Barns lärande och utveckling 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande. Men också genom att iaktta, samtala och reflektera… Lärandet baseras 
såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. –
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. (Utbildningsdepartementet, 1998. Sidan 6)

Orlenius (2001, s. 216) skriver att pedagogens uppgift är att utmana och stimulera barnen 
till lärande och utveckling, något som även bekräftas i Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998) där det står skrivet att det är genom stöd och 
vägledning från vuxna som barnen ska utveckla sin kompetens och söka nya kunskaper.  
Lärandet i förskolan syftar till att ge barnen kunskaper, och färdigheter samt lära dem om 
de värden och normer som är aktuella så att de blir förberedda för livet (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 29). Genom de utmaningar som pedagogen ger barnen 
uppmärksammas de på att det alltid finns mer än ett sätt att tänka och gå tillväga i sitt 
lärande (Jonstoij, 2000, s. 41). 

Lärandet är en stor del av barnens utveckling och det är ingen som kan bestämma hur fort 
eller långsamt den ska gå (Jonstoij, 2000, s. 37). Ingen kan alltså diktera hur fort en annan 
människa ska lära sig något. I läroprocessen upptäcker barnen egna strategier för att lära 
sig och genom dessa processer får barnen en ny del i den kunskap som han eller hon just 
nu erfar. Jonstoij (2000, s. 38) menar att förskolan inte är startpunkten i barnens lärande 
utan bara en milstolpe i ett livslångt lärande som tar start redan innan barnen föds. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s. 10) beskriver det livslånga lärandet som ett 
komplext begrepp med många olika aspekter. Pramling (1990, s. 15) visar på flera olika 
sätt hur barn uppfattar att lärandet går till. Det första stadiet är det då barnet ännu inte kan 
koppla det de gör till lärandet. Det andra stadiet är att barnen uppfattar inlärningen som 
att man blir äldre, ju äldre man är desto mer kan man. Det sista stadiet är att barnet förstår 
att genom erfarenhet så lär man sig. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s. 10) 
menar att även om man lär sig och utvecklas under hela sitt liv så finns det perioder då 
man lär sig mer. Lärande sker både medvetet och omedvetet och att mycket kunskap och 
utveckling som sker innan skoltiden är mer omedveten då det inte uppmärksammas på 
samma sätt. Men de kunskaper barnen lär sig finns med dem under hela livet och i och 
med att de blir äldre så utvecklas de och förändras och det gör att barnen kan lära sig att 
använda sina kunskaper på nya sätt. 

Barn behöver variation i sitt lärande för att kunna utvecklas och ta till sig ny kunskap. De 
behöver utmanas att kunna se mer komplexa sammanhang, att kunna se samband och 
mönster och lära sig kommunicera med olika människor (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 1999, s. 31). Barnens förståelse av omvärlden och sina medmänniskor 
utvecklas alltså genom den variation som faller naturligt in i deras lärande. Genom 
variationen kan barnens begreppsbildning öka så att de från att ha kunnat benämna alla 
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fyrbenta djur som ”hund” till att kunna benämna djuren med korrekt namn. Många 
pedagoger anser, enligt Pramling (1990, s. 16-17), att barn lär sig genom att man 
upprepar sig. I upprepning av kunskap eller tematiska arbetssätt ser pedagogerna ett 
tydligt samband mellan kunskap och att upprepa sig. Det är dock inte givet att barnet ser 
detta samband och därför måste pedagogen göra inlärningsstrukturen tydligare för 
barnen. 

Barns inflytande i samlingen

Grunden till barns förståelse för demokrati läggs i förskolan. I läroplanen för förskolan, 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 10) står det att förskolan ska sträva efter att 
varje barn vågar uttrycka sig, sina tankar och åsikter och därigenom kunna få en 
möjlighet att påverka sin situation. I och med detta ska pedagogerna sträva efter att varje 
barns åsikter och uppfattningar behandlas med respekt från såväl andra barn som 
pedagogerna själva. Pedagogerna ska, enligt, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), 
även ge barnen möjlighet att påverka verksamhetens innehåll samt se till att pojkar och 
flickor får lika mycket utrymme till inflytande i verksamheten och att se till att barnen vet 
om sin rättighet att påverka innehållet i samlingen.

I förskolan har barnen stora möjligheter att delta i olika sammanhang där beslut fattas 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 38). Det gäller alltså som pedagog att låta 
dem få vara med och påverka i olika beslut och också uppmärksamma barnens inflytande 
och ge respons på den. Pramling Samuelsson och Sheridan skriver att det dock måste 
finnas gränser för inflytandet i förskolan, och som pedagog måste man respektera barnet 
och förklara och motivera dessa gränser. Barnen känner sig då respekterade och kan 
acceptera att det inte alltid går att påverka allt. Författarna förklarar detta som att den 
vuxne måste sätta ord på både den vuxnas och barnets perspektiv för att de ska få en 
förståelse för att man som pedagog förstår barnets situation men att det också är de vuxna 
som sätter gränserna. Barnens aktiva deltagande, menar Karlsson (2009, s. 100), är en 
förutsättning för samlingens utformning och dess innehåll och det är pedagogens 
förhållningssätt och bemötande som spelar en stor roll för på vilket sätt alla i gruppen kan 
bidra till en gemenskap ur ett eget perspektiv. Karlsson (2009, s. 99) poängterar att 
barnen behöver se över sitt eget deltagande för att samlingen ska bli givande både för en 
själv och för andra.

Planering som utgår från ett vuxenperspektiv gör att barnens inflytande lätt förbigås, då 
man försöker få med allt som har planerats och det ger lite utrymme för flexibilitet hos 
pedagogerna (Bjervås, 2003, s. 62). Samlingen ska vara en mötesplats för lärande och 
demokrati, menar Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 42-43) och för att samlingen ska 
fungera ur det här perspektivet så måste samlingen ständigt diskuteras, utvecklas och 
förnyas för att skapa mening för barnen såväl som pedagogerna. Barnens frågor om 
intressen kan bli en stor drivkraft för samlingen då barnen synliggörs och får bli 
delaktiga. Åberg och Lenz Taguchi menar att som pedagog måste man våga ta vara på 
barnens inflytande men aldrig fullt lämna bort det pedagogiska ledarskapet. Som pedagog 
har man fortfarande ett ansvar som ledare. Pedagogen bör, enligt Fagerli, Lillemyr & 
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Søbstad (2001, s. 43) sträva efter att hjälpa barnen hitta en balans mellan att kunna vilja 
ta till sig kunskap på de vuxna och samhällets villkor och barnens egna önskemål och 
deras nyfikenhet. Som pedagog har man en tendens till att vilja för mycket med all 
planering och aktiviteter och det kan vara lätt att glömma att barnen behöver och måste 
inkluderas i besluten om temaarbeten och arbetssätt. Barnen uttrycker ofta skäl till varför 
de känner att de inte får komma till tals och påverka innehållet (Arnér & Tellgren, 2006, 
s. 86). Detta är för att barnen känner att de vuxna kan och vet mer.
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Teoretisk utgångspunkt

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teorier som vår undersökning grundar sig på. 
Vi kommer här att behandla utvecklingspedagogiken, lärande i samspel med andra, 
barnperspektivet.

Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogiken grundar sig på barnens erfarenhetsvärld. Det är alltså barnens 
egna erfarenheter och intressen som ligger i grund för pedagogiken, men att skapa ett 
intresse utifrån barnens erfarenheter är även målet med utvecklingspedagogiken 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 109). Som pedagog måste man då sträva 
efter att få barnen att kunna tala och reflektera. Utvecklingspedagogiken innehåller ett 
medvetet arbete med att hos barnen utveckla specifika värden, färdigheter, normer och 
värderingar (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2007, s. 59). I den pedagogiska 
uppgiften ingår här också att kunna använda sig av barnens idéer i det dagliga arbetet. 
Det är de tankar och idéer som barnen skapar som är viktigt för barnens utveckling. När 
barn får tillfälle att sätta sina teorier och tankar på prov kan de, enligt Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999, s. 110), bli inspirerade till att lära sig mer. Barnen 
behöver erfarenheter för att lära sig och lärandet ska sättas i förhållande till variation 
snarare än repetition (Pramling Samuelsson, 2000, s. 229), även om en viss repetition 
behöver finnas för att befästa lärandet. Variationen ger inte bara en grund till förståelse 
hos barnen, utan ger också barnen flera perspektiv och ökar helhetssynen (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2007, s. 93). Variationen i lärandet syftar alltså till att 
vidga barnens förståelse och begreppsvärld. Genom att låta barnet erfara olika aspekter 
av ett visst fenomen lär de sig se skillnader inom detta område. Ett exempel på detta kan 
vara barnet som kallar alla fyrbenta djur för hund men som efter att få lära sig om de
olika djuren så lär de sig se skillnad på en hund och en häst. Pedagogiken är barncentrerat 
och det är barnens erfarenheter som är styrande i lek och lärande (Pramling Samuelsson 
& Asplund Carlsson, 2007, s. 59). Som pedagog låter man barnet, till en viss del, ansvara 
för att upptäcka det som är viktigt i den lärandekultur som barnet befinner sig i. Den 
pedagogiska uppgiften blir här att utmana och uppmuntra barnen till att vilja lära sig mer 
och utvecklas från det lärande de har gjort. 

Att lära i samspel med andra

Barn lär sig i samspel med andra, det är genom samspelet och samtal med andra som 
barnen erövrar språket, lär sig matematik, sociala normer och regler och om andra 
fenomen som finns i omgivningen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 57-59). 
Den sociala omsorgen måste för detta genomsyra förskoleverksamheten (Bergström, 
2009, s. 69). Bergström menar alltså att det inte går att stimulera barnens lärande utan en 
social omsorg. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s. 57-59) behandlar Pnina 
Kleins fem olika principer för samspelet.  Den första principen behandlar en ömsesidighet 
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och avsiktlighet i relationen mellan den vuxne och barnet, det innebär att det vuxna 
antingen lockar barnets uppmärksamhet till något i omgivningen eller själv intresserar sig 
för något som fångar barnets intresse. Det ska i varje samspelssituation finnas något som 
ska förmedlas. Princip nummer två handlar om att verbalt ge en innebörd till föremål och 
händelser. Med detta menas att den vuxne förmedlar en innebörd till barnet genom att 
benämna och identifiera den. Att i dialogen kunna gå utanför den direkta erfarenheten är 
det som författarna identifierar som den tredje principen. Med detta menar författarna att 
den vuxne anknyter till för barnen kända händelser eller föremål och kan gå utanför 
dessa, alltså att man kan dra kopplingar utanför den direkta situationen och stimulera det 
egna tänkandet. Princip nummer fyra behandlar ett bemötande som ger en känsla av 
kompetens hos barnet. Som vuxen ska man bekräfta och berömma barnet, syftet med 
detta, menar författarna, är att göra barnen medvetna om vad som påverkar huruvida de 
lyckas eller inte. Att som vuxen kunna reglera barnets beteende är den femte och sista 
principen. Den vuxne fungerar som en ledsagare för barnet och uppmuntrar barnet till att 
lösa en uppgift och till att kunna sätta ord till dessa. Dessa principer existerar i en 
hierarkisk ordning och det innebär alltså att den första principen måste finnas i samspelet 
för att man ska kunna tillämpa princip två, enligt Pramling Samuelsson och Sheridan.
Barnen lär sig inte bara av vuxna och pedagoger. Andra barn har också ett stort inflytande 
i lärandet. De äldre barnen agerar ofta förebilder för de yngre och de vill ofta ta efter och 
bli som storasyskon och äldre kamrater (Markström, 2007, s. 156-160). Gruppaktivteter 
lär barnen att inte bli självcentrerade utan att man ska kunna samspela med varandra för 
att få fungerande relationer.

Förskolan är en bidragande del i det livslånga lärandet och är, skriver Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999, s. 10-11), av vikt för individens utveckling och lärande 
samt för kunskapandet om kulturen och de fenomen som hör till. Författarna menar att 
barnen lever i ett föränderligt samhälle där det inte räcker med att utveckla olika sociala 
kompetenser. De behöver också tillfälle att utveckla en förståelse om de många fenomen 
och företeelser som finns i omgivningen. I vårt västerländska samhälle värderas 
samarbetsförmåga, ansvarstagande, kommunikationsförmåga, vilja att lära sig och 
problemlösningsförmåga bland många saker. Lärandet i förskolan handlar alltså om att 
lära sig värden och färdigheter som du har användning av både idag och i framtiden och 
det är det som förskolan ska stimulera hos barnen. Förskolan är alltså en plats där barnen 
har möjlighet att lära sig och skapa kunskap i en väl planerad och pedagogisk miljö. Den 
kunskap som barnen erövrar i förskolan ska kunna fungera även utanför förskolans 
väggar. Samlingen är en tid för kommunikation, och genom att kommunicera i en grupp 
lär sig barnen hur andra tänker och ser på saker och kan därav lära sig respekt för andra 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2007, s. 59). Här kan samlingen utgöra en 
central punkt i att lära sig och förstå de sociala reglerna. Författarna poängterar att en väl 
planerad och genomtänkt kommunikation är gynnande för barnen såväl som för 
pedagogen själv, då man som pedagog får chans att reflektera över sitt eget agerande och 
sin delaktighet. Som pedagoger är dock den viktigaste rollen att inspirera barnen till 
reflektion, samtal, lärande och självständigt tänkande. Barnen utformar sin verklighet 
utifrån sina egna erfarenheter av omgivningen. Pedagogen ska finnas och vägleda barnen 
och se till att de har det material som behövs för att själva kunna experimentera, utforska 
och upptäcka (Björklind & Fischbein, 2000, s. 98). Barn lär sig alltså i samspel med 
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andra och det kan lägga stort ansvar på vuxna och pedagoger. För att kunna stimulera 
barnens lärande bör man, enligt Abrahamsen (2000, s. 52), kunna förstå barnen och sätta 
sig in i deras perspektiv. Vi måste alltså utgöra en trygg bas för barnen så de vågar 
samspela och lära sig.

Barns perspektiv och barnperspektiv

Barns perspektiv och barnperspektiv är två helt olika sätt att se på barn som ger helt olika 
infallsvinklar (Karlsson, 2009, s. 34). Barns perspektiv handlar om barns intentioner, 
erfarenheter och uttryck för åsikter och tankar (Johansson, 2003, s. 44). En grund för att 
kunna närma sig barns perspektiv är en förmåga att kunna sätta sig in i andras situation. 
Detta gör vi genom att kommunicera och interagera med andra och genom att observera 
de andras gester, tonfall, kroppshållning och ansiktsuttryck med mera. Vår förmåga att 
kunna sätta oss in i barnens perspektiv är dock begränsad, menar Johansson, då vi aldrig 
kan gå utanför våra egna erfarenheter och förståelse, de finns alltid med och gör att vår 
förståelse för barnens perspektiv aldrig blir fullständig. 

Det som skiljer barnperspektivet åt från barnens perspektiv beror på vem som formulerar 
perspektivet (Halldén, 2003, s. 13). Är det barnen som framhäver perspektivet eller är det 
pedagogen som företräder barnen? Ett barnperspektiv har sin grund i barnets perspektiv 
med det tolkas av pedagogen. Barnperspektivet utgår alltså från de vuxnas uppfattningar 
om barnets perspektiv. Även om pedagoger uttrycker att de har ett perspektiv ur barnens 
synvinkel så kan man som pedagog aldrig riktigt sätta sig in barnets perspektiv då de ser 
det ur en vuxens synvinkel (Arnér & Tellgren, 2006, s. 28). I samhället, anser Arnér och 
Tellgren (2006, s. 28), är barnperspektivet inte tillräckligt uppmärksammas och begreppet 
uttrycks vara ett föremål för problematisering eftersom de råd, lagar och anvisningar som 
rör barnen i både samhället och inom förskolans värld är formulerade ur ett vuxet 
barnperspektiv. 

Samtal med barn bör ske på barnens villkor. Johansson (2003, s. 44) menar att pedagogen 
bör man sätta sig så att han eller hon får ögonkontakt med barnet och visa att man är 
jämställd. En pedagog bör alltså sträva efter att samtala med barnen snarare än att prata 
till dem. Som pedagog är det viktigt att lyssna och ta till sig av det som barnen säger om 
man verkligen vill arbeta utifrån ett barns perspektiv (Arnér & Tellgren, 2006, s. 28). 
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Metod 

Det här kapitlet kommer att behandla de metoder som vi har använt oss av i vår 
undersökning. Vi kommer att motivera för val av ansats och beskriva hur vi har begränsat 
oss i vårt urval till studien. Det kommer att göras en redogörelse för vilka redskap som vi 
har valt att använda oss av, vilka forskningsetiska regler som finns samt vad vi har gjort 
för att försäkra oss om att studien blir tillförlitlig. Vi har valt att först redogöra för alla 
utgångspunkterna och sedan ha ett avsnitt för våra egna tillvägagångssätt.

Kvalitativ ansats

Att använda kvalitativ ansats är, enligt Ryen (2004, s. 14), en metod för att studera ett 
fenomen i sin naturliga miljö och att försöka göra dessa fenomen begripliga och att 
därefter kunna tolka dem utifrån den mening som människor ger den. Till motsats från 
kvantitativ ansats, som lägger fokus på att fastställa en mängd av något, så syftar alltså 
kvalitativ metod till att beskriva den karaktär och de kännetecken ett fenomen har 
(Widerberg, 2002, s. 15). Inom kvalitativ forskning ställer man sig alltså frågor om vad 
ett fenomen betyder och vad det handlar om. Kvalitativa forskare hävdar, enligt Ryen 
(2004, s. 15), att man genom kvalitativ forskning kan få fram en djupare förståelse för 
sociala fenomen än vad man kan inom den kvantitativa forskningen, eftersom man då får 
fram tankar och bakomliggande orsaker istället för hur många som tycker en sak. 
Forskare hävdar därigenom att det är lättare att sålla bort missförstånd i en kvalitativ 
studie än i en kvantitativ, då respondenten får tillfälle att förklara sina egna tankar. 
Exempel på kvalitativa metoder kan vara deltagande observation och kvalitativ intervju 
(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994, s. 51). Den deltagande observationen syftar till att 
observera kroppsliga uttryck, personers agerande och hur de uttrycker sig muntligt. Detta 
är dock bara en mall för något och måste specificeras och förtydligas (Widerberg, 2002, 
s. 16). Den kvalitativa intervjun syftar enligt Widerberg till att få fram andras muntliga 
uppgifter, berättelser och reflektioner. Den kvalitativa intervjun kan vara uppstyrd på 
förhand eller så kan man välja att utveckla och formulera frågor allteftersom intervjun 
fortskrider.

Val av metod

Vår studie kräver ett varierande material. Då vi vill få reda på pedagogers så väl som 
barnens tankar och åsikter om samlingen är intervjun den metod som passar bäst då det är 
just tankar, åsikter och reflektioner kring ämnet som vi vill få svar på. Vi har även valt att 
använda oss av observationer av själva samlingen som ligger till grund för de frågor vi 
ställde i intervjun och genom att observera samlingen kunde vi ställa passande frågor och 
koppla till direkta erfarenheter.
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Intervju

Intervju som metod för datainsamling innebär att resultatet kommer bestå av utsagor om 
ett särskilt fenomen som undersökningen har i fokus skriver Lantz (2006. Sidan. 15). Det 
man söker i en intervju är alltså personers egna tankar och värderingar om ett särskilt 
fenomen. Att ha intervju som metod för datainsamling kommer väl till pass när man vill 
förstå det unika och sammanhangsbestämda. Lantz skriver om den öppna intervjun och 
den öppet inriktade intervjun och menar att dessa utmärks av att de syftar till att förstå 
meningen med ett fenomen i förhållande till respondentens egna erfarenheter och 
uppfattningar. De är beskrivande och de är fokuserade på bestämda teman, samt att de är 
öppna för mångtydighet och förändringar (Lantz, 2006, s 18)

Kihlström (2007, s. 48) skriver att en kvalitativ intervju till formen liknar ett vanligt 
samtal. Den skiljer sig dock från det vardagliga samtalet eftersom det har ett sedan innan 
bestämt fokus. Som intervjuare är det viktigt att ha i åtanke att inte styra för mycket (även 
om det är du som bestämmer riktningen på samtalet och ser till att man håller sig till 
ämnet) eller ställa ledande frågor. De frågor som vanligtvis används under en kvalitativ 
intervju är s.k. öppna frågor, detta innebär enligt Kihlström att frågorna har en svag 
struktur och att de följdfrågor som tillkommer följer respondentens tankar och inte en i 
förväg bestämd ordning. När man planerar en intervju måste man först ha bestämt ett 
syfte för intervjun, vad vill du egentligen veta? Om syftet har ett brett område kan det 
med fördel avslutas med några mer precisa frågor. Kvalitativa intervjuer handlar om att 
intervjua någon som har erfarenhet av det ämne som ska behandlas i intervjun. Om 
respondenten berättar om situationer med personliga erfarenheter blir svaren, enligt 
Kihlström, mer tillförligtliga just eftersom de grundar sig på erfarenheter. 
Frågeställningarna är utgångspunkten när intervjufrågorna ska skrivas. Det är genom 
lämpliga intervjufrågor som själva frågeställningen ska bli besvarad. Kihlström skriver 
att skillnaden mellan frågeställningen och intervjufrågorna är den att frågeställningen 
utgår från syftet och finns till för att förtydliga syftet, svaret på intervjufrågorna ska ge 
svar på frågeställningen.

En intervju delas, enligt Ryen (2004, s. 48-56), in i tre delar; inledningen, huvudfasen och 
avslutningen. Varje intervju ska börja med att datum, plats och tid dokumenteras samt 
namnen på de som deltar. Utefter den frågeställning man har kan man välja hur detaljerat 
man vill gå in i ålder, erfarenheter i ämnet o.s.v. I vår studie kommer vi därav att börja 
med namn och lite om personens arbetsuppdrag. Är de förskollärare eller barnskötare? 
Sedan kommer vi att prata lite allmänt om samlingen innan vi går in på lite mer specifika 
frågor i den s.k. huvudfasen. I huvudfasen har man, enligt Ryen, en del stickord eller 
huvudfrågor som man vill ha besvarade. I den här fasen låter man intervjupersonen 
berätta utifrån sina erfarenheter aktivt. Intervjuaren ska här ha en mer passiv roll. Här ska 
man alltså lyssna noga och ställa mer frågor eller be personen utveckla om man känner 
att detta behövs. Ryen beskriver denna fas som att mer likna det vardagliga samtalet än 
inledningen och avslutet. Man kopplar sina följdfrågor till det som intervjupersonen har 
sagt och kan be dem förtydliga och förklara om något skulle vara oklart eller om 
personen skulle råka säga emot sig själv. I vår studie kommer vi att använda oss av s.k. 
kategorifrågor. Ryen beskriver dessa frågor som just planerade frågor som i stora drag 
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kopplas till det aktuella temat. Frågorna agerar alltså som stödpunkter i samtalet och 
syftar till att leda samtalet i banorna kring den frågeställning man har i studien. I 
huvudfasen kommer vi därför ha några bestämda frågor som vi vill att samtalet ska kretsa 
runt. Utefter det vi tidigare har observerat under själva samlingen kommer vi att ställa 
följdfrågor som kopplas till observationerna och de reflektioner som intervjupersonen 
har. När man känner att man har fått svar på sina frågor går man, enligt Ryen vidare till 
den sista fasen i intervjun, avslutningen. Detta är den tid i intervjun som man återkopplar 
till det som sagts, kan ställa några sista frågor om det fortfarande är något som behöver 
klargöras och slutligen tackar intervjupersonen för dennes deltagande.

Det som man får fram genom intervjuerna är det som ligger till grund för analys och 
tolkning samt de slutsatser man gör (Lantz, 2006, s. 15). För att lättare kunna analysera 
vårt material har vi valt att spela in intervjuerna på band. Att kunna vara en aktiv lyssnare 
samtidigt som man ska hinna med att skriva läsliga anteckningar är inte helt lätt och det 
leder, enligt Ryen (2004, s. 56) till att man som intervjuare snarare känner sig stressad att 
hinna med att skriva än visar sig intresserad av det som sägs. Genom att spela in en 
intervju tar man alltså bort stressfaktorn som finns i att själv sitta och ta anteckningar. 
Som intervjuare får man då en större chans att vara observant på intervjupersonen, dennes 
sätt att tala och hans/hennes kroppsspråk. En inspelad intervju minskar alltså risken att 
viktig information försvinner. Att spela in intervjuer och sedan lyssna på dem är, enligt 
Ryen, även bra om man vill fortsätta göra intervjuer vid ett senare tillfälle, då man kan 
lyssna igenom sitt eget förhållningssätt och sin intervjuteknik och kunna förbättra utefter 
det. Ryen rekommenderar dock att man kan skriva lite anteckningar vid sidan om ändå, 
för att vara på den säkra sidan ifall det skulle bli störningsmoment i ljudinspelningen eller 
om bandspelaren skulle gå sönder.

Intervju med barn

Barnintervjuer kan användas för många olika syften. De kan användas för att få reda på 
hur barn tänker om olika saker och situationer, men även hur de ställer sig till olika 
frågor. Jonstoij och Tolgraven (1995, Sidan 51) skriver att genom en lyckad intervju med 
barn kan man som vuxen komma nära ett enskilt barns förställningsvärld och vi kan få en 
djupare inblick i hur barnet tänker, känner och vad de har lärt sig. När man intervjuar 
barn är det viktigt att tänka på att barnen har lättare att reflektera och prata utefter en 
konkret händelse snarare än en lös fråga eller ett begrepp (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2000, s. 33). Det är alltså viktigt att kunna koppla intervjufrågorna till 
händelser i barnens direkta miljö. Som intervjuare gäller det att föra samtalet vidare med 
en fast hand, menar författarna. Det är viktigt att ge en mer bestämd fråga snarare än en 
lös sådan. Exempelvis är det bättre att fråga ”vad hände på samlingen idag?” snarare än 
”skulle du vilja berätta vad som hände på samlingen idag?”. Doverborg och Pramling 
Samuelsson menar att en löst ställd fråga kan leda till att barnen ger ett nej till svar och 
inte vill svara på själva frågan.

En intervju med barn är en särskild process i sig, som kan kräva mer planering innan 
utförandet. Små barn kan lätt bli distraherade av annat och det är därför viktigt att man 
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som intervjuare tänker på var man väljer att utföra intervjun (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2000, s. 25-26). Att välja en lugn plats med få störningsmoment är den 
viktigaste aspekten i de förberedelser man bör göra. Det ska vara en plats där man kan 
sitta i fred, där det inte springer folk igenom hela tiden och som inte har för mycket annat 
material som barnen kan lägga sin koncentration på. Jonstoij och Tolgraven (1995, s. 51-
52) påpekar att små barn inte orkar koncentrera sig och sitta still för länge och väljer man 
att intervjua barn måste man tänka på att ämnet inte får vara allt för stort och att man som 
intervjuare kan hålla fast i den röda tråden och inte sväva ut i detaljerna. Man bör i detta 
fall också vara uppmärksam på barnens kroppsspråk. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000, s. 32) menar att när barnet börjar skruva på sig, pilla med annat eller 
på andra sätt visa otålighet och har svårt att sitta still är det dags att försöka runda av. 
Vilken tidpunkt på dagen man väljer att genomföra att intervjun är väsentlig för själva 
koncentrationen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 26) menar att det är bäst 
att inte genomföra en intervju när barnet är trött, snart ska äta mat eller mitt i en lek då 
detta kan stressa upp barnen och göra dem motvilliga. 

Observation som grund för intervju

En observation kan utföras på många olika grunder; en utvärdering av sin egen yrkesroll 
och hur det pedagogiska arbetet fungerar är de största anledningarna till att en 
observation utförs i förskolans värld (Rubinstein Reich & Wesén, 1986, s. 12-12). I vår 
studie har vi val att använda observationen som en grund för de intervjuer vi ska utföra. 
Vi kommer alltså att vara med på samlingar och observera innehållet och 
tillvägagångssätt och sedan använda det vi har sett i de frågor vi kommer att ställa i 
intervjuerna. Den observationsform som vi i studien kommer att använda oss av är den 
s.k. öppna observationen (Einarsson & Hammar Chiriac, 1998, s. 3). I den öppna 
observationen är gruppen medveten om att de blir observerade och att de är med i en 
studie. Einarsson och Hammar Chiriac menar att vid en sådan studie är det viktigt som 
observatör att skapa en god relation till gruppen där deltagarna kan känna trygghet och 
tillit. I studien blir vår observatörsroll den som deltagande som observatör. Enligt 
Einarsson och Hammar Chiriac är man som observatör då känd för gruppen och 
delaktigheten i aktiviteten blir överordnad själva uppdraget, vi kommer med andra ord att 
observera genom att delta. I observationen är det viktigt att ha en ”levande blick” 
(Abrahamsen, 2006, s. 98-99). Som observatör är man alltså medveten om det verbala 
såväl som icke-verbala samspelet, att man är medveten om att man lätt kan lägga in egna 
tolkningar i det man ser och att detta kan påverka resultatet av observationen. Som 
observatör bör man enligt Abrahamsen också vara medveten om de ”tre ringarna” 
(Abrahamsen, 2006, s. 102). Abrahamsen benämner dem som teori, känslomässig 
närvaro och erfarenhet. Dessa är i ett ständigt samspel och påverkar varandra. I vår 
studie kommer de tre ringarna alltså att bli pedagogens mål med samlingen samt barnens 
uppfattning om samlingens innebörd (teori), hur pedagoger och barn samspelar under 
samlingen (känslomässig närvaro) och hur resultatet av samlingen blev (erfarenhet, som 
vi även kommer att diskutera under intervjuerna).
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Genomförande
Vi kommer nu att redogöra för de urval vi har gjort i studien. Vi kommer också förtydliga 
våra val och tillvägagångssätt i metoddelen av studien.

Urval

Urvalsgruppen i vår undersökning är pedagoger såväl som barn på fyra olika förskolor. 
Då vi har valt att använda oss av intervjuer som redskap i studien har vi bland barnen valt 
att lägga fokus på 4-5åringarna, några barn som snart fyller fyra år har även deltagit i 
intervjun. Att vi valde barn i den här åldern beror på att de har gått i förskolan ett bra tag 
och därför har deltagit i många samlingar och säkerligen har många tankar om den. I den 
här åldern är även den språkliga utvecklingen så pass god att de kan sätta ord på sina 
tankar och åsikter. 

Vi har att kontakta utvalda förskolor i god tid innan studiens början för att dela ut 
missivbrev till pedagogerna, samt missivbrev och medgivandeformulär till föräldrarna. 
När förskolan och föräldrarna hade tagit del av informationen så tog vi återigen kontakt 
för att boka in tider för att komma ut och göra våra empiriska studier. Vi valde att boka in 
två dagar på varje förskola då vi ville kunna delta vid en samling på varje avdelning och 
få tid att intervjua pedagogerna och barnen.

Förskolorna finns alla inom en större kommun i Västra Götalandsregionen. Vi valde ut 
avdelningarna som antingen kallas för syskonavdelning eller 1-5årsavdelning.

Den första förskolan består av två stycken 1-5årsavdelningar. Förskolan har vi i studien 
valt att kalla för Fruktskålen och avdelningarna har vi valt att kalla för Bananen och 
Äpplet. På Bananen arbetar två förskollärare och en barnskötare, och på Äpplet arbetar en 
förskollärare och för tillfället två barnskötare.

Den andra förskolan har vi valt att kalla för Sagan. Sagan har tre avdelningar, en s.k. 
småbarnsavdelning och två stycken syskonavdelningar. Dessa två avdelningar har vi valt 
att kalla för Rödluvan och Askungen. På Rödluvan arbetar tre förskollärare och en 
lärarstudent. På Askungen jobbar två förskollärare och två barnskötare. 

Den tredje förskolan har vi valt att kalla för Blomgården. Även den här förskolan har tre 
avdelningar, en småbarnsavdelning och två syskonavdelningar. Avdelningarna har vi på 
den här förskolan valt att kalla för Prästkragen och Vitsippan. På Prästkragen arbetar två 
förskollärare och en barnskötare. På Vitsippan arbetar två förskollärare och en 
barnskötare. 

Den fjärde och sista förskolan kallar vi för Nallen. Nallen har en småbarnsavdelning och 
en syskonavdelning. Syskonavdelningen har vi valt att kalla för Bamse. På Bamse arbetar 
tre förskollärare.
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Vi har även valt att använda fiktiva namn för alla deltagare för att stärka 
konfidentialtietskravet i studien.

Sagan Blomgården Nallen Fruktskålen
Avdelning Rödluvan Prästkragen Bamse Bananen

Barn Olivia (4;1 år)
Linda (4;10 år)
Jimmy (4;9 år)

Jessica (4;8 år)
Robin (4;9 år)
Emma (5;9 år)

Ludvig (4 år)
Maja (4;4 år)
Therese (4;6 år)

Ebba (5;8 år)
Emil (4;8 år)
Lisa (5 år)
Jonatan (4;7 år)

Pedagoger Karin (förskollärare)
Sofia (förskollärare)

Birgitta (förskollärare)
Linnéa (förskollärare)
Majsan (barnskötare)

Petra (förskollärare)
Lena (förskollärare)

Britta 
(förskollärare)
Sanna 
(förskollärare)

Avdelning Askungen Vitsippan Äpplet

Barn Martina (4;4 år)
Mathias (4;3 år)
Gabriella (3;10 år)
Emilia (4;1 år)

Linus (5;8 år)
Simon (4;7 år)

William (4;1 år)

Pedagoger Yvonne (förskollärare)
Maggan (barnskötare)

Majvor (förskollärare)
Berit (barnskötare)
Carina (förskollärare)

Eva (förskollärare)

Tabell 1. Översikt över de förskolor, pedagoger och barn som deltagit i studien.

Förberedelser inför barnintervjuer

Jonstoij och Tolgraven (1995, s. 52-54) ger som råd att man ska försöka tänka igenom 
intervjun i förväg och försöka föreställa sig vad barnen kan tänkas svara. Författarna 
rekommenderar också att man väljer att formulera några större frågor snarare än många
små, samt att man ska ha en tydlig början och slut på intervjun. I vår studie har vi valt att 
intervjua barnen en och en. Det kan ju dock finnas de barn som inte vill sitta i ett samtal 
ensam med oss och då kommer vi att, om barnen godkänner det, ta intervjun med två 
barn samtidigt. Att intervjua barn två och två, menar Jonstoij och Tolgraven, kan leda till 
att barnen inspirerar varandra till tankar och idéer och att de vågar prata. De 
rekommenderar inte att man intervjuar fler än två barn tillsammans då det kan bli rörigt 
om man spelar in intervjun, då man måste flytta mikrofonen mellan barnen och även 
hålla koll på vem som har sagt vad.

Vi valde att spela in våra intervjuer på band. Detta för att det är lätt att missa viktigt 
innehåll i det som barnen säger annars. Det är lättare att kunna gå tillbaka och reflektera 
över det som har sagts under intervjun och man får tillfälle att lyssna efter tonlägen, 
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stunder då respondenten är tyst m.m. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 32)
tar även upp att man under själva intervjun har lättare att kunna studerar kroppsspråket 
om man spelar in, snarare än om man tittar på ett papper. Jonstoij och Tolgraven (1995, s. 
55-56) förespråkar att man inte ska låta barnen fästa allt för stort intresse på själva 
bandspelaren då detta gör att de kan ha svårare att koncentrera sig på själva intervjun. 
Istället ska man alltså försöka ta intervjun så fort som möjlig och ignorera bandspelaren 
under intervjun.

Vi valde att komma ut till bestämda förskolor tidigt på dagen för att bli introducerade för 
barnen och skapa en social kontakt med dem. En god social grund, där barnen känner sig 
trygga att prata med oss är en viktig aspekt i en barnintervju. Det är alltså, enligt 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 27), viktigt att respektera om barn inte vill 
vara med och svara på frågor. Vi valde att låta barnen bli intervjuade av den av oss de 
kände mest förtroende för och vågade ty sig till. Vi frågade alltså dem vem av oss som de 
ville bli intervjuade av. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 27) skriver att 
genom att berätta för barnen vad som ska hända och att de är särskilt utvalda kan vara en 
god förutsättning för en positiv intervju. Detta var något vi tog tillvara på eftersom vi 
ville att barnen skulle känna sig viktiga och uppskattade.

Förberedelser inför pedagogintervjuer

Som intervjuare är det viktigt att tänka på att ge en allmän beskrivning om vad det är vi 
vill undersöka, varför och hur vi ska göra vår materialinsamling (Lantz, 2006, s.62-63). 
Detta har vi gjort genom att skicka ut missivbrev till pedagogerna samt att vi har gett 
muntligt information om undersökningen. Pedagogerna är medvetna om vad vi vill 
undersöka och att det är genom intervju och att observera samlingen som vi vill få fram 
vårt resultat. Som intervjuare har vi även en skyldighet att informera de deltagande om 
hur de kan ta del av resultaten samt att informera om de etiska regler vi följer i 
undersökningen, samt att intervjupersonen har rätt till att bryta intervjun när som helst. 
Allt detta har vi informerat personalen om i samband med att vi delade ut missivbrev på 
de utvalda förskolorna.

Precis som vid barnintervju är tid och plats viktiga vid själva intervjun. Vi ville att 
pedagogerna inte skulle behöva känna sig stressade av övriga aktiviteter som skedde i 
arbetslaget och barngruppen. Vi ansåg att det var viktigt att pedagogerna kunde känna att 
de kunde sitta och samtala i lugn och ro utan att bli avbrutna och störda.

Genomförande av intervjuer

Vi valde att ha ett likadant tillvägagångssätt i samtliga studier. Vi valde därmed att 
komma ut till de utvalda förskolorna ett tag innan samlingen för att skapa en kontakt, 
framför allt med barnen, så att de var bekanta med oss. Den andra anledningen till att vi 
valde att komma ut ett tag före samlingen var att vi skulle kunna gå igenom de 
medgivandeblanketter vi hade fått in, för att välja ut några barn att intervjua samt att göra 
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i ordning för intervjuerna genom att prata med barnen ifråga och välja ut lämpliga ställen 
att genomföra intervjuerna på. Sedan delade vi upp barnen och pedagogerna mellan oss 
så vi fick ungefär lika många att intervjua. Barnen frågade vi vem de ville bli intervjuad 
av eftersom vi ville att de skulle känna sig trygga och att de hade förtroende för oss.  
Intervjuerna valde vi att genomföra strax efter samlingen, när de andra gått ut. Detta för 
att vi ville minska risken för att bli avbrutna och att situationen inte skulle kännas 
stressande för de intervjuade, då det finns mycket personal ute som tar hand om de övriga 
och det är inga som springer ut och in genom rummen och avbryter. En del barn ville 
höra sina egna röster efter intervjuerna och då har vi även valt att spela upp en bit av 
intervjun för att de ska få höra hur de själva lät och vad de sa. Barnen verkade uppskatta 
denna del av intervjun.

Analys

Vilken sorts analys man väljer att använda sig av beror till stor del på det insamlade 
materialet (Widerberg, 2004, s.133). Analysmöjligheterna kan göra materialet oändligt 
stort och svåröverskådlig och därför är det bäst att välja en modell att följa. Helhetanalys 
innebär att man får sig en övergripande bild av det material som man har samlat in och att 
man kan se samband mellan olika resultatdelar och kunna sortera in dem efter det 
(Malmqvist, 2007, s. 124-125). Malmqvist menar att man bör studera materialet i detalj 
för att kunna sortera bort det som inte är relevant för själva resultatet och syftet. Att 
sortera materialet efter teman innebär, enligt Widerberg (2004, s. 144-145), att man kan 
utgå från tre olika aspekter; teorin, empirin eller framställningsformen. Väljer man att 
utgå från empirin i analysen hämtar man då teman från det empiriska materialet. De 
teman man väljer att analysera från utgår alltså från exempelvis citat ur intervjuerna. 
Väljer man teorin som utgångspunkt i analysen väljer man en eller flera teorier och 
begrepp som ställer upp de teman man önskar belysa via empirin. Här utgörs alltså den 
empiriska undersökningen av de teman man redan har bestämt. Vill man utgå från 
framställningsformen som utgångspunkt i analysen har man en vision om helheten och 
hur resultatet ska se ut när det är klart. Som en metod för att förenkla sorteringen av 
materialet rekommenderar Malmqvist (2007, s. 125) att man skriver ut dokumenten för 
att lättare kunna se helheten och kategorisera materialet. Författaren menar att det kan 
förenkla analysen ytterligare genom att klippa ut och färgmarkera de olika kategorierna 
för att tydligt se vilket material som hör till vilken kategori. Efter att grupperingar och 
sorteringar har gjorts bör man gå tillbaka för att se om grupperingarna stämmer överrens 
med teman och syften och justera ifall något känns felplacerat. 

I vår analys valde vi att utgå från empirin när vi analyserade materialet. De teman som vi 
fått fram i analysen kom alltså att utformas efter det material vi fick genom intervjuerna. 
Vi valde även att försöka sortera upp det efter de frågeställningar vi har i syftet så vi får 
mer struktur på resultatet, d.v.s. empirin från pedagogerna för sig och empirin för barnen 
för sig. Intervjuerna valde vi att spela in på band. Det inspelade materialet renskrev vi 
sedan på dator och skrev ut för att göra resultatet mer överskådligt vid sorteringen. När 
detta är gjort sorterade vi in materialet efter teman och sedan sammanställde vi det på 
nytt i resultatet.
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Etik

När en undersökning görs så är det också viktigt att bli medveten om de etiska 
principerna som finns. Vetenskapsrådet (2002) menar att det finns fyra huvudkrav då 
man gör en undersökning av något slag; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialtietskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att den som gör undersökningen ska informera de berörda om 
syftet med undersökningen. Däri ingår även deltagarens uppgift samt de villkor som finns 
i undersökningen, alltså att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närhelst de känner 
för det. Enligt Vetenskapsrådet kan den information som ges vara mer eller mindre 
detaljerad, men kontaktinformation för den som gör undersökningen är väsentlig. 
Undersökningens syfte kan dock ges i stora drag då en allt för detaljerad beskrivning av 
syftet kan förstöra resultatet. I informationskravet är det dock, som tidigare nämnt, viktigt 
att information om frivillighet framgår (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8). I vår 
undersökning har vi tagit till vara på detta krav genom att i god tid dela ut missivbrev till 
pedagoger såväl som målsmän. I missivbrevet tydliggjorde vi för vad undersökningen 
handlade om och att deltagandet var frivilligt. Vi kontaktade även de tilltänkta 
förskolorna för att ge dem muntlig information om undersökningen.

Samtyckeskravet innebär, enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 9-11), att den som gör 
undersökningen måste ha uppgiftslämnarens/deltagarens godtyckande. I fallet där de 
deltagande är 15 år eller yngre ska målsmans eller förälders godkännande ges. Inom detta 
krav eller regel ingår också att deltagaren närhelst han eller hon vill, ska kunna lämna 
undersökningen och detta utan hot eller påtryckningar från dem som gör undersökningen. 
Vid intervjuer gäller, liksom vid observationer, vissa etiska regler. Om den som ska 
intervjuas är under 18 år, alltså inte myndiga, så måste man ha föräldrars eller 
vårdnadshavares tillstånd för att barnet/eleven ska kunna delta. I vår studie började vi 
därför med att skicka ut ett missivbrev till målsman och föräldrar. I detta beskrev vi vår 
uppgift och meddelade vad barnens deltagande skulle innefatta. Vi lämnade tillsammans 
med missivbrevet ut en blankett för samtycke som föräldrarna fick skriva på. Utifrån de 
godkännanden vi fick in valde vi sedan ut barn till studien och frågade även dem om 
tillstånd. Vi förklarade också att det var frivilligt och att de kunde få avbryta när som 
helst.

Konfidentialtietskravet innebär att uppgifter om de som deltar i en undersökning skall ges 
just största möjliga konfidentialtiet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt 
att utomstående inte kan få tag på eller kunna ta reda på vem personen ifråga är 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). Samma sak gäller även platsen där undersökningen 
sker, som exempelvis en skola. Varken namn eller området där skolan finns får nämnas. I 
det missivbrev vi delade ut valde vi att beskriva konfidentialtietskravet så att pedagoger 
såväl som målsmän var införstådda i att inga namn eller platser skulle avslöjas i 
undersökningen. I detta har vi även beskrivit att alla personer och platser kommer att få 
fingerade namn.
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Nyttjandekravet handlar om att informationen som fås genom undersökningar enbart ska 
användas i forskningssyfte och inte får nyttjas för kommersiella ändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). För att ta hänsyn till detta krav har vi informerat 
pedagoger och föräldrar om att undersökningen kommer att bli en offentlig handling. I 
och med detta valde vi återigen att också förtydliga konfidentialtietskravet och dess 
innebörd för berörda parter så att de visste att andra kommer att kunna ta del av innehållet 
i undersökningen men inte kommer att få reda på vilka som har deltagit (se bilaga 1-3).

Giltighet och tillförlitlighet

Validiteten behandlar studiens giltighet, (Kihlström, 2007, s. 231). Redskapen som 
används bör ha prövats ut innan undersökningen för att öka tillförlitligheten i studien. 
Enligt Kihlström ökar giltigheten ifall någon vetenskapligt skolad person synar de 
instrument som kan tänkas användas och kommer med idéer om eventuella förbättringar. 
I de kvalitativa studierna mäts giltigheten genom bland annat kommunicerbarheten, det 
vill säga huruvida läsaren förstår innehållet i rapporten. Giltigheten påverkas av den 
erfarenhet man har inom området, till exempel, ju mer man intervjuar desto mer erfaren 
blir man och vet mer om hur dessa ska hanteras och då blir även tillförlitligheten större. 
Är man flera vid exempelvis en observation stärks också tillförlitligheten eftersom man 
då kan jämföra sina resultat.

Att triangulera sin studie är ytterligare ett sätt att försäkra som om att studien är 
tillförlitlig, med detta menas att man undersöker samma sak med hjälp av flera olika 
redskap, exempelvis både intervju och observation. Att förstärka det material som 
samlats in genom olika metoder förstärker tillförlitligheten genom att man då kan 
kontrollera att de fakta man har fått stämmer överrens i båda metoderna (McCormack 
Steinmetz, 1993, s. 108-109).

Att kunna dokumentera sin datainsamling är också något som ökar också tillförlitliggeten 
i studien. Exempelvis kan man genom att spela in en intervju stärka tillförlitligheten då 
du kan höra om du har ställt ledande eller felaktiga frågor. Genom att spela in 
intervjuerna minskar också risken för feltolkning eller missförstå det som respondenten 
har uttryckt under intervjun (Ryen, 2004, s. 56). Man håller sig alltså till det som sagts. 
Tillförlitligheten i intervjuerna kan förstärkas ytterligare genom att intervjuaren skriver 
lite egna anteckningar, detta för att försäkra sig om att viktig information inte försvinner 
ifall bandspelaren skulle gå sönder eller det skulle bli störningar i ljudet (Ryen, 2004, s. 
56).

Det finns många sätt som vi kunde stärka giltigheten i vår undersökning och göra den 
mer tillförlitlig. Då vi har valt en kvalitativ undersökning så behövde vi stärka vår 
trovärdighet som intervjuare. Detta har vi valt att göra genom att läsa på om hur en 
intervju ska se ut och struktureras upp, samt utföra intervjuer i övningssyfte för att få mer 
erfarenhet. Detta har vi gjort genom att göra en pilotstudie inom ämnet med två barn och 
en förskollärare för att se till att frågorna blev relevanta för studien. Då vi är tre stycken 
som har utfört undersökningen har vi valt att stärka tillförlitligheten genom att i alla fall 
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två av oss har närvarat vid datainsamling under ett och samma tillfälle. Vi valde att spela 
in intervjuerna vilket har gjort att vi har kunnat gå tillbaka till det som sagts och utvärdera 
och reflektera utefter detta, och därav skapa en trovärdig grund. Vi har lyssnat igenom 
alla intervjuer tillsammans och diskuterat kring dessa för att minska risken för 
missförstånd i det som har sagts. Att vi valde att lyssna igenom intervjuerna och 
renskriva tillsammans syftade också till att vi alla skulle få ta del av intervjuerna och 
skapa ökad förståelse för allt som sagts, för att lättare kunna analysera resultatet. För att 
stärka validiteten i våra intervjuer ytterligare valde vi att utföra observationer av en 
samling på varje avdelning. Vi valde att observera för att kunna göra våra intervjufrågor 
mer tillförlitliga och för att framför allt ge barnen mer konkreta exempel att relatera till i 
intervjun. Under observationerna har vi alla deltagit samtidigt och vi valde att alla ta 
anteckningar under tiden som vi sedan jämförde. Genom att jämföra våra observationer 
har vi ytterligare stärkt tillförlitligheten i vår undersökning eftersom alla har lagt märke 
till olika detaljer i samlingen. Genom detta har vi fått en mer korrekt bild av hur de olika 
samlingarna gick till. 
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Resultat

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för det resultat vi har fått fram i våra intervjuer. 
För att göra materialet mer överskådligt har vi valt att dela in det i olika kategorier, 
baserade på den frågeställning vi har utgått från i undersökningen. Vi kommer först att 
presentera resultatet från pedagogernas intervjuer och sedan övergår vi till att presentera 
resultatet från barnintervjuerna. Resultatet från båda kommer i slutet av kapitlet att 
sammanfattas tillsammans.

Pedagogerna och samlingen
Här kommer resultatet från pedagogintervjuerna redovisas och presenteras. För att göra 
resultatet mer överskådligt har vi valt att dela upp resultatet efter de frågeställningar vi 
har haft i vårt syfte.

Pedagogernas uppfattningar om samlingens roll i den dagliga verksamheten

I studien framkom tre större delar i pedagogernas uppfattningar om samlingens roll i den 
dagliga verksamheten; den praktiska delen, för barnens skull och ur lärandesynpunkt.
Dessa tre delar kommer att presenteras i ordningsföljd.

De flesta pedagogerna har uttryckt att samlingen är positiv ur en praktisk synpunkt. Detta 
för att pedagogerna har uttryckt att det är en tid då de kan observera barngruppen och se 
vilka barn som är närvarande eller sjuka samt känna av stämningen i gruppen eftersom 
det kan påverka dagens utgång.

Jag känner att då vet jag ju vilka barn som är här den dagen. Vilka jag har ansvar för och jag ser 
lite hur dem mår och hur de har det. Om man kommer sent ibland och inte varit med på samlingen 
då känner man sig väldigt förvirrad, så ja det är bra - Lena (Bamsen)

Av Lenas citat kan man tolka att samlingen har en praktisk funktion för pedagogerna. De 
uttrycker att det är viktigt att veta vilka som är närvarande eller frånvarande under en dag 
och samlingen blir för pedagogerna den tid på dagen de kan stämma av och se över 
barngruppen. De uttrycker att det är bra att veta vilka barn man ansvarar för under dagen 
och även se till barnens humör och gruppens stämning under samlingen. Pedagogerna 
uttrycker att samlingen blir en kontrollpunkt under dagen och gör att de har lättare får en 
överblick över barngruppen som helhet.

Att samlingen är bra för barnens skull är något som många av pedagogerna har uttryckt. 
De flesta pedagoger är positivt inställda till samlingen därav. De uttrycker att samlingen 
är en tid då alla är tillsammans. Alla i gruppen uppmärksammas, vare sig de är 
närvarande eller lediga. Det framgår i resultatet att samlingen är ett bra tillfälle att skapa 
en god gruppkänsla samt att kunna lyfta fram individerna i gruppen. 
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… att vi bekräftar dem, det är väl det största syftet jag tycker med samlingen – Karin (Rödluvan)

Jag tycker det är viktigt just det här som jag pratade om innan att man samlar och ser vilka 
kompisar som är här och varför är vissa inte här. Ja så att barnen vet att det här är mina 
kompisar idag, som jag ska leka med – Lena (Bamsen)

Många pedagoger har i studien uttryckt att de uppfattar samlingen som viktig för barnens 
skull. Samlingen uttrycks vara en rutin som tydligt märks om den en dag fattas eller blir 
ändrad. Många av pedagogerna har sagt att barnen snabbt reagerar om något ändras 
märkbart i samlingen och att det uppfattas som att barnen kommer ur balans när 
samlingens rutin rubbas.

Jo det är ju för att barnen älskar ju det…om vi någon gång hoppar över samlingen så blir dom så 
här: nej ska vi inte ha samling?... Så då förstår man ju att de tycker verkligen om det! - Sanna 
(Bananen)

Pedagoger i studien har uttryckt att samlingen kan bli en sorts bekräftelse för deras 
pedagogiska arbete. Som Carina på Vitsippan uttrycker det så lyfts man som pedagog om 
man under samlingen fångar barnens intresse och ser att de är villiga att lära sig. Man kan 
tolka det som att den respons pedagogen får av barnen blir en sorts utvärdering av det 
som pedagogen vill förmedla. 

Att barnen uppskattar att lära sig såklart. När man märker att de lär sig, och framför allt att de 
lyssnar på mig, att jag kan fånga dem. Då känner jag att jag har lyckats. Det är viktigt att det 
uppskattas och att de uppskattar mig – Carina (Vitsippan)

Ur lärandesynpunkt verkar samlingen ha en varierande betydelse i den dagliga 
verksamheten beroende på vilken ålder barnen är i och utifrån deras utvecklingsnivå. 
Många pedagoger framhäver att de lägger en större betydelse vid de äldre barnens 
samlingstid och att det kan vara besvärligt för de allra minsta att kunna sitta still och ta 
till sig innehållet. 

… vi har delat barnen i större och mindre grupper då vi har två olika syften. De större barnen lär 
sig mer än på deras nivå än de små barnen. Den lilla samlingen med de yngre blir mycket bättre, 
man kan då lägga fram det hela på ett mycket bättre sätt. Man ägnar sig mer åt dem då – Carina 
(Vitsippan)

… det beror ju helt på vilken ålder man jobbar med såklart. Har man lite större barn så är det ju 
jätteroligt att höra vad dom säger och vad dom har att komma med… Men med de större barnen 
kan man ändå lämna det öppet en del och se vad som händer. Med dom små barnen är det ju mer 
att man skapar en gemenskap, att man uppmuntrar och bygger en självkänsla – Sofia (Rödluvan)

Av Carinas och Sofias uttalanden kan man tolka det som att samlingen kan få olika 
betydelse i relation till barnens ålder. Många pedagoger har uttryckt att det förekommer 
att man delar upp barnen efter ålder för att lättare kunna nå barnen på deras nivå. Carina 
uttrycker det som att man då lättare kan ägna sig åt barnen och aktiviteten snarare än att 
försöka anpassa den så att den passar hela gruppen. Genom att dela upp barngruppen, kan 
man tolka att pedagogerna menar att man lättare kan göra en utvecklingsanpassning i 
innehållet utan att antingen stressa på de yngre barnen eller ta bort utmaningen för de 
äldre. 
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I resultatet syns många likheter mellan de olika förskolorna och avdelningarna. De flesta 
har uttryckt att samlingen är en viktig tid på dagen då man kan se vilka som är 
närvarande eller lediga en dag. I samlingen läggs även tid på att se till hela barngruppens 
behov och reflektera över hur man på bästa sätt kan anpassa innehållet så att det blir 
givande för alla barn oavsett ålder och utvecklingsstadium. Man kan tolka det som att 
samlingen har en praktisk funktion för pedagogerna. Samtliga pedagoger verkar 
samstämda om vad samlingen har för betydelse i den dagliga verksamheten och några 
större skillnader i de uttalanden som getts går inte att urskilja.

Samlingens betydelse för pedagogerna

I resultaten framgår att pedagogerna uppskattar samlingen för att det är ett tillfälle att 
vara tillsammans och lära känna varandra och skapa en gemenskap. Samlingen uttrycks 
också vara en bekräftelse för det pedagogiska arbetet. Pedagogerna känner att de under 
samlingen får respons på sitt arbete och märker hur de når ut till barngruppen.

Jag känner att då vet jag ju vilka barn som är här den dagen. Vilka jag har ansvar för och jag ser 
lite hur dem mår och hur de har det. Om man kommer sent ibland och inte varit med på samlingen 
då känner man sig väldigt förvirrad, så ja det är bra – Lena (Bamse)

ja det var ett bra tag sen som vi satte streck för barnen och det femte strecket dras snett över, vi 
kallar det för staket. Och just det hur roligt det är att se att sånt som man har gjort för ganska 
länge sen finns kvar och att de kommer ihåg. Så det tycker jag ger mig mycket, att se hur barnen 
utvecklas och att de kommer ihåg sådan som de gjort innan – Britta (Bananen) 

Britta berättar om hur man kan se vad barnen har lärt sig och kommer ihåg. I det här 
fallet berättar hon om hur de när de har räknat barnen drar streck på en whiteboardtavla, 
ett för varje barn och hur de tidigare har pratat om att det femte strecket dras över så att 
det ser ut som ett staket. Hon menade här det blev en bekräftelse på att barnen hade tagit 
till sig det som hon som pedagog hade förmedlat och att de fortfarande efter ett tag kunde 
komma ihåg det.

Ah dels får man ner tempot och en chans att se alla barnen och prata med alla. Man ser hur 
mycket barnen lär sig gång till gång. Det är också såklart väldigt roligt. Det är därför man är här, 
då barnen ger en sådan glädje – Yvonne (Askungen)

Många pedagoger menar att under samlingen kan man se vilka barn man fångar och
inspirerar. Att se barnen lära sig och att som pedagog veta att man fångar deras intresse 
och gör att de har roligt beskrivs som samlingens glädjeämnen av många pedagoger. Man 
kan av Yvonnes och Majsans uttalanden tolka det som att samlingen är rolig även för 
pedagogerna då de ser att de når fram till barnen och att barnen uppskattar det pedagogen 
vill förmedla. De uttrycker att när de lyckas nå fram till barnen blir samlingen även 
lyckad för pedagogen.

Jo jag tycker det är jätteroligt. Det är kul om man har alla och lyckas få med alla och får den där 
uppmärksamheten då alla är på topp och alla tycker det är kul! – Majsan (Prästkragen)
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Pedagogerna uttrycker att de lär sig mycket om barnen under samlingen. Samlingen är en 
tid då de uttrycker att de kan observera barnen och se vad de har lärt sig och vad de har 
utvecklat.

Ja jag får ju faktiskt en inblick i hur barnen har uppfattat det många gånger… Man får en sån 
aha-upplevelse. Aha, är det, det som de har lärt sig? Det är ju det många gånger – Britta 
(Bananen)

Man ser ju nya sidor hos barnen. Speciellt när man sitter bredvid så och inte håller i det. Pia 
hinner ju liksom inte tänka så kanske. Inte lika mycket att se vad de andra gör vid sidan. Så det 
kan man faktiskt se mycket – Sanna (Bananen)

Av Brittas och Sannas citat kan man tolka det som att samlingen ger pedagogerna tid att 
försöka se barnens perspektiv och att de genom att observera barnen under samlingen kan 
se hur barnen uppfattar innehållet och då få respons på om de som pedagoger lyckas 
förmedla rätt saker till barnen.  Pedagogerna uttrycker att de genom samlingen får tillfälle 
att verkligen se barnen. Sanna menar att som deltagande pedagog under samlingen kan 
man lägga märke till så mycket om hur barnen reagerar på samlingens innehåll bättre än 
vad man gör som ledande pedagog. Samlingen bidrar också till att pedagogerna känner 
att de kan studera vilka barn som klarar att följa instruktioner och anpassa sig till 
aktiviteterna.

Om man gör nån speciell lek i något särskilt syfte så ser man ju lite vilka som tycker det.. som 
hänger med på det.. vilka som klarar att följa instruktioner och så här. Sen är det ju lite utmaning 
att kunna välja aktiviteter som passar alla också. Så det är ju utvecklande för mig själv på det 
sättet också – Petra (Bamse)

Av Petras uttalande kan man se att pedagogernas självförtroende kan stärkas i och med en 
lyckad samling.  Att kunna nå alla barnen uttrycks här bli en utmaning då man som 
pedagog måste kunna anpassa innehållet till barnens utvecklingsnivå. Genom att kunna 
välja aktiviteter och lyckas anpassa dem till barnens behov blir det, enligt Petra, även 
utvecklande för pedagogen själv.

Att barnen uppskattar att lära sig såklart. När man märker att de lär sig, och framför allt att de 
lyssnar på mig, att jag kan fånga dem. Då känner jag att jag har lyckats. Det är viktigt att det 
uppskattas och att de uppskattar mig – Carina (Vitsippan)

Det uttrycks i resultaten av intervjuerna som viktigt för pedagogerna att samlingen har ett 
innehåll. Det är viktigt att det inte enbart går på rutin utan att man som pedagog ska 
känna att man ger något till barnen.

När man har haft en bra samling då känner man sig nöjd. Då känner man Yes jag lyckades! Jo 
man blir glad av att barnen har lyssnat på mig och de gör som jag vill. Eller om jag har varit 
tillmötesgående mot dem. Ja då känner man sig nöjd – Linnéa (Prästkragen)

Vi försöker ju att ha innehåll i den, om man säger så, inte bara att man ska sitta ner, så, vi 
försöker jobba med samma sak, samma område med alla barnen, men sen att anpassa det till 
barnens nivå, vi delar in dem i grupper ju. Så vi planerar ju tillsammans och sen utifrån barnens 
ålder försöker vi hitta på saker som kan vara roliga och utvecklande och där barnen kan få 
använda sin fantasi och kan få skapa och kan få fundera lite. Och samtidigt som vi gärna vill att 
de ska lära sig nånting – Sofia (Rödluvan)
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En lyckad samling menar många pedagoger är givande, inte bara för barnen, utan för den 
egna yrkesrollen. En samling där barnen har roligt och allt flyter på menar Linnéa ger en 
bekräftelse som pedagog att man har lyckats nå fram till barnen. Av Linnéas och Sofias 
citat kan man tolka det som att de som pedagoger försöker sträva efter att förnya 
samlingens innehåll, se till att det anpassas utifrån barnens nivå och stimulera olika 
aspekter av barnens lärande. De uttrycker också att man inte bara ska ha en samling för 
att fördriva tiden. Det uttrycks vara viktigt att samlingen har ett innehåll och får en 
betydelse. Samlingen ska vara givande och utvecklande för barnen men även för 
pedagogerna.

Man ska inte ha samling om man inte får ut något av det, syftet är viktigt. Men ett syfte är inte 
alltid ett måste. Det viktigaste är att det är positivt för barnen och mig – Eva (Äpplet)

Barnen ska tycka att det är roligt och man får inte ha för svårt för då tappar dem ju intresset och 
att de får vara med och välja lite själva – Maggan (Askungen)

Att barnen får vara med och känna att de kan påverka samlingen uttrycks som något 
pedagogerna strävar efter. Det kan vara allt från att barnen får påverka innehållet i 
samlingen eller ge respons på det som varit.

Sen så är det rätt svårt ska jag säga. Det kan jag erkänna. Ofta blir det ju det som dyker upp för 
stunden… när nån kommer med ett förslag att kan vi inte göra så. Så då får man ju själv försöka 
vara så flexibel att man kan rätta sig efter det och ta till sig det… Det är väl det jag känner att när 
man är osäker i sin egen roll så vågar man inte det – Britta (Bananen)

Även att man får respons från barnen och sen att man lär sig nåt nytt varje gång man reflekterar 
över vad gjorde jag, kan jag göra på ett annat sätt för att få uppmärksamhet och nu ska vi ändra i 
gruppen eller nåt. Det är ju både och för en själv och barnet då – Majvor (Vitsippan)

Jag tycker att det är viktigt att barnen får känna sig delaktiga i samlingen, nu när vi ska träna på 
luciasångerna så ritar vi fröknar upp låtarna på en tavla och då får barnen vara med och hjälpa 
till - Eva (Äpplet)

Ibland går tyvärr inte allt på räls och pedagogerna eller barngruppen kan ha en dålig dag. 
Detta påverkar barngruppen och arbetet och därigenom samlingen. Det är sådana dagar 
då arbetet känns tungt och svårmotiverat. Det är sådana dagar då småsaker kan kännas 
jobbiga och det uttrycks som svårt att släppa taget om dessa små händelser.

Har man haft en samling där man varit tvungen att vara arg på någon, då känner man sig inte 
nöjd. Tyvärr så sitter det ju i på något sätt – Linnéa (Prästkragen)

Så ibland kan det kännas som att om inte barnen lyssnar eller om man inte lyckas fånga deras 
intresse då känns det klart inte lika roligt – Karin (Rödluvan)

Funkar inte samlingarna att barnen inte vill och eh, ja att allt inte flyter på så är det ju nåt annat 
som man gör fel – Sanna (Bananen)

Pedagogerna i studien verkar vara överrens om vad samlingen ska ha för betydelse för 
deras egen yrkesroll. De har uttryckt att det är viktigt att kunna fånga barnen och att 
samlingen har ett innehåll. Samlingen ska inte bara finnas som tidsfördriv utan 
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pedagogerna menar att samlingen ska vara rolig och givande. De flesta pedagogerna 
uttrycker att de själva finner stor glädje i samlingen när de märker att de lyckas fånga 
barnen och skapa ett intresse för lärande. Många pedagoger har uttryckt att samlingen har 
kommit att bli ett tillfälle för yrkesmässig utvärdering. Ibland går saker och ting bra för 
att en annan dag inte fungera alls. Detta ger pedagogerna tillfälle att gå tillbaka och 
reflektera över arbetet och lära sig av det som har hänt. De flesta pedagoger är också 
samstämda när det gäller barnens inflytande i samlingen. De uttrycker att det är viktigt att 
barnen får känna delaktighet i samlingens innehåll och att de uppmuntras till att ta egna 
initiativ. Dock menar många att det kan vara svårt att låta barnen få den plats de förtjänar 
då det kan vara svårt att som pedagog veta vart gränsen för inflytandet ska gå.

Pedagogernas planering av samlingen

Resultatet från intervjuerna visar att de flesta pedagoger tillsammans i arbetslaget 
utformar en grovplanering över innehållet i samlingen. I grovplaneringen vill 
pedagogerna få fram huvudbudskapet i framför allt temaarbetet för tillfället och vilka mål 
de har för samlingen samt vilka metoder och aktivteter de ska använda sig av under den 
perioden. 

Den som är ansvarig för samlingen planerar samlingen. Och så ibland så kanske man har kommit 
överrens om att vi kör det här temat – Lena (Bamse)

Vi har enskild planering varje vecka och att vi varje vecka försöker få till en gemensam planering 
i arbetslaget. Det är jätteviktigt att vi får tid att prata ihop oss – Britta (Bananen)

Det framgår här att god kommunikation mellan pedagogerna uttrycks som viktigt när de 
planerar inför samlingen. Även om pedagogerna själva ansvarar för planeringen av 
enskilda samlingar menar pedagogerna att det är viktigt att man får tid att prata igenom 
upplägget sinsemellan.

I intervjuerna framgår det att det finns två olika sorters grovplaneringar. De flesta gör en 
större grovplanering för en hel termin där de bestämmer vilka aspekter av t.ex. ett 
temaarbete som de vill få med under samlingen på en hel termin. 

Dels har vi ju grovplanering där vi pratar om vilket tema vi ska ha och sen är det upp till varje 
pedagog att genomföra samlingen – Lena (Bamse)

Resultatet påvisar att det på de flesta ställen även förekommer en grovplanering som 
sträcker sig över en till två veckor framöver. Här utgår pedagogerna från sin första 
grovplanering och bestämmer vilka metoder de vill använda för att nå sina mål för dessa 
veckor. 

Vi har var sin vecka var då. Så att för det mesta har vi haft att vi planerar, att vi sitter ihop alla en 
gång varannan vecka och då planerar vi lite framåt, så att vi har lite framförhållning då. 
Beroende på vilket tema man har – Karin (Rödluvan)

Vi har planering varannan vecka då vi skriver upp vad vi ska göra på samlingen, vi delar ibland 
upp barnen eller helgrupp – Yvonne (Askungen)
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Utefter dessa grovplaneringar brukar sedan pedagogerna planera individuella samlingar. 
Det är här som de bestämmer vad de själva som pedagoger vill uppnå med sina tilldelade 
samlingar utifrån de mål som satts för samlingens innehåll och utefter läroplanen.

Man gör kanske en grovplanering tillsammans sen gör man sin finplanering - Karin (Rödluvan)

Av intervjuerna framgår att även om man har en planering inför samlingen uttrycks det 
som viktigt att kunna vara flexibel och gå ifrån planeringen om det behövs. Pedagogerna 
uttrycker att det som är planerat inte alltid passar in för dagen eller för hur barngruppens 
stämning är för tillfället.

Oftast styr man ju det, oftast så klart, det är vi som bestämmer vad vi ska göra. Men med de större 
barnen kan man ändå lämna det öppet en del och se vad som händer – Sofia (Rödluvan)

När nånting inte blir som man tänkt sig så får man ju fundera på varför blir det så här… om man 
får ta tag i grejer man inte hade tänkt att göra. Man kan göra olika sätt, sen beror det också på 
barnen, vilket humör de är på och om dom lyssnar. Ja man får tänka till vad man kunde gjort 
istället – Linnéa (Prästkragen)

Att utifrån de ändringar man som pedagog kanske måste göra uttrycks det att man också 
måste kunna stanna upp och reflektera över det som har hänt, varför man som pedagog 
kände att man behövde gå ifrån planeringen och hur man kan göra istället.

Resultatet pekar på att samlingen innehåller vissa fasta rutiner vid start och slut av 
samlingen, men däremellan kan innehållet variera beroende vem som har planerat 
samlingen.

Vi gör väl i stort sett samma, börjar oftast med en sång, veckodagarna och vilka 
som är här och inte. Och sen kan det vara ett tema också – Lena (Bamse)

Vi tar aporna till exempel så har vi pratat om var aporna bor, vad gör apor tycker barnen. Och 
hur ser apor ut, vi ritar apor och vi ska skapa apor. Vi håller ju fortfarande på. Vi pratar om vad 
apor vad apor äter, vi smakar på vad apor äter, vi har apsånger och apramsor och vi liksom 
upplever aporna med hela, med alla sinnen – Sofia (Rödluvan) 

Vi brukar gå igenom vad det är för dag och så här. Vi har en almanacka som barnen får turas om 
att dra varje dag. Och så går vi igenom vilka barn som är här, så barnen vet att dom är hemma, 
dom är lediga, dom är sjuka. Och så ser de vilka som är här och så känner de att… ja…  vi är en 
grupp, eller så. Och sen så brukar de få fruktstund också då de får äta lite frukt. Och det är dom 
grejerna vi gör varje gång på samlingen, varje dag – Petra (Bamse)

Rutinerna uttrycks av pedagogerna som viktiga för att skapa en trygghetskänsla för 
barnen. De vet att det ser ut likadant varje dag i början och slutet av samlingen. Petra 
menar att rutinerna syftar till att skapa en gruppkänsla och stärker barnen i sin identitet. 
Utöver rutinerna kan samlingens innehåll, som Sofia uttrycker det, variera stort från dag 
till dag och täcka många delar av lärandet när barnen får prata om, undersöka och 
experimentera kring ett visst ämne.
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Resultatet påvisar att vid särskilda tillfällen, som exempelvis födelsedagar, så följer de 
flesta pedagoger ett särskilt utformat tillvägagångssätt. Sofia uttrycker att de i arbetslaget 
använder sig av en väl beprövad mall vid särskilda tillfällen som födelsedagar och 
liknande. Det blir en rutin som ser likadan ut oavsett vem av pedagogerna som leder 
samlingen.

Det är ju en mall, vi gör ju samma varenda gång. Och det är ju vad barnen förväntar sig också –
Sofia (Rödluvan)

Att följa en viss rutin vid födelsedagar utrycks av pedagogerna som viktigt, då det är en 
dag då man bekräftar ett visst barn och barnen förväntar sig att bli likadant behandlade i 
en sådan situation.

Planeringen av innehållet i en samling kan påverkas av pedagogens erfarenheter. Det 
framgår i intervjuerna att pedagogerna kan använda sig av metoder och aktiviteter som 
visat sig fungera tidigare. 

Erfarenhet…så jag väljer ut låtar som jag känner passar barnen, de får inte vara för svåra och 
sådana låtar de kan känna igen - Eva (Äpplet)

I resultatet uttrycker samtliga pedagoger att de är de som står för planerande och 
utförandet av samlingarna. De planerar utifrån de mål de tidigare har satt upp och 
utformar sina samlingar efter dessa planeringar. Oftast uttrycker pedagogerna att det är de 
som har huvudansvaret och inflytandet i samlingen, men de flesta uttrycker att de låter 
barnen ha inflytande över delar av samlingen. Många pedagoger uttrycker att det kan vara 
svårt ibland att släppa taget och låta barnen få bestämma, eftersom de upplever att det lätt 
kan gå överstyr och man kommer bort från själva innehållet. En del pedagoger uttrycker 
att det krävs att man känner sig stark i sitt ledarskap för att våga ta tillvara på barnens 
tankar och idéer för att våga ge dem inflytande, men att när barnen tar initiativ blir det 
oftast roligt.

Sen så är det rätt svårt ska jag säga. Det kan jag erkänna. Ofta blir det ju det som dyker upp för 
stunden… när nån kommer med ett förslag att kan vi inte göra så. Så då får man ju själv försöka 
vara så flexibel att man kan rätta sig efter det och ta till sig det… Det är väl det jag känner att när 
man är osäker i sin egen roll så vågar man inte det – Britta (Bananen)

Det här med Släpp in en fågel ändrade vi ju för vi skulle bara haft Bonde i vår by men det var ju 
Emilia som hade sagt det idag… och då ville hon ju göra det, Släpp en liten fågel. Så det blev ju 
ändrat. Men det fungerade ju bra ändå och det är lite roligt tycker jag att det kan bli lite sådär 
spontant att det inte är precis strikt på vad man ska göra utan att man kan ändra sig. Så det är lite 
skönt när man kan göra så – Maggan (Askungen)

En del pedagoger uttryckte att det är lättare att låta barnen vara med och påverka 
innehållet i samlingen ju äldre de blir. De uttrycker att barnen då har mer kunskap och 
har börjat reflektera och tänka mer kring det de gör på samlingen och kan önska sig mer 
saker som passar till temat de arbetar med.
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Oftast styr man ju det, oftast så klart, det är vi som bestämmer vad vi ska göra. Men med de större 
barnen kan man ändå lämna det öppet en del och se vad som händer – Sofia (Rödluvan)

I resultatet framgår att de flesta pedagogerna har en någorlunda likadant upplägg av 
planeringen av samlingen. I genomförandet av grovplaneringen kan man inte se något 
större skillnad i tillvägagångssättet. Finplaneringen kan dock se annorlunda ut 
pedagogerna emellan. En del har uttryckt att de föredrar att planera ensamma utifrån 
grovplaneringen och andra har uttryckt att de ofta utgår ifrån den erfarenhet som kommer 
med många år i verksamheten. Många pedagoger har uttryckt att de rutiner som finns för 
samlingen är bra att ha och syftar till att skapa en trygghet för barnen, men många av 
pedagogerna har även uttryckt att det är viktigt att kunna vara flexibel och ändra på 
innehållet om det inte skulle passa för dagen. Flexibiliteten uttrycks av pedagogerna 
också som viktigt för att barnen ska få inflytande i samlingens innehåll. Det uttrycks av 
pedagogerna att man behöver lyssna på barnen och ta tillvara på deras förslag och för
detta krävs en viss flexibilitet. Majoriteten av pedagogerna i undersökning uttrycker dock 
att de känner det svårt att låta barnen få ta plats i planeringen och att detta främst handlar 
om att kunna sätta gränser för hur långt inflytandet kan gå. De menar att det oftast är 
lättare att låta barnen påverka små delar av innehållet snarare än hela samlingen.

Samlingens inflytande i barnens utveckling och lärande enligt pedagogerna

Studien visar på att pedagogerna har några större lärandeaspekter i fokus under 
samlingen. Det sociala lärandet uttrycks av pedagogerna vara viktigt att förmedla under 
samlingen. Motoriken och språket är även de viktiga under samlingen. Pedagogernas 
utsagor kring dessa olika aspekter kommer att presenteras i den här ordningen.

Resultatet visar att samtliga pedagoger anser att barnens utveckling gynnas vid 
samlingen. Att man kan observera barnens utveckling och hur de lär sig och skapa 
lärandesituationer för barnen var det vanligaste svaren som dök upp. Men trots att alla 
verkar vara överrens om att samlingen har en viss påverkan på barnens utveckling och 
deras inlärningsförmåga, skiljer sig åsikterna, om samlingens påverkan på utvecklingen, 
åt från pedagog till pedagog. 

… man kan ju utveckla allting, man utvecklar ju språket. Man utvecklar förmågan att kunna tänka 
kring saker, fundera. Att kunna vänta på sin tur, att få prata. Att kunna ta instruktioner, att göra 
olika saker, alltså att rita, måla, hoppa, springa, vad som helst. Röra sig och sin kropp…Vi tittar 
på olika saker, alltså upplever saker. Ja, jag tycker det är väldigt utvecklande för alla områden. 
Jag tycker i en och samma samling kan man nog få in, kan man nog dra paralleller till alla delar 
av läroplanen – Sofia (Rödluvan)

Av Sofias uttalande kan man tolka det som att det inte finns gränser för vad man kan göra 
för att stimulera barnens utveckling och lärande under samlingen. Sofia menar att man 
under samlingen kan få med många olika delar av lärandet, psykiskt såväl som fysiskt 
och att det bara är fantasin som sätter gränserna för hur mycket man kan stimulera till 
utveckling och lärande.



36

Ja det tycker jag, mycket att göra med jaget, för gruppen, självkänslan, tala i grupp och din egen 
skull – Carina (Vitsippan)

. I samlingen får varje barn chansen att synas och vi får se dem växa – Yvonne (Askungen)

I intervjuerna framgår att pedagogerna vill att barnen ska lära sig sociala regler, samspel 
med andra och att kunna visa respekt och hänsyn mot varandra. Andra mål som framgår 
med samlingen är att barnen ska våga prata och uttrycka sig i grupp.

Dom lär sig ju lite och kan ju sitta stilla. Lära sig att sitta stilla varje gång och lyssna – Berit 
(Vitsippan)

Turtagning är det också genom samling och sen det här att våga prata och… så 
det är klart att det är en utveckling för barnen. Det gäller att lära sig de här med leken och att man 
får vänta på sin tur och få lära sig nya saker som tar lite tid – Maggan (Askungen)

Man lär sig att sitta still, lyssna på varandra, prata inför grupp och våga utmana sig själv! En del 
barn har svårt för detta och då är samlingen ett bra tillfälle att öva på detta – Yvonne (Askungen)

När man utgår från resultatet från intervjuerna kan man urskilja att många tycker att man 
kan se mer av hur barnen har utvecklas under samlingen, då många pedagoger får tid att 
observera barnen, snarare än att barnen utvecklas på samlingen. 

Jag tror ju att det egentligen är en ganska liten del av barnens utveckling. För man måste se 
helheten under hela dan. Och allting som man gör har en viss del i barnens utveckling så att säga
– Petra (Bamse)

Om till exempel ett barn som från början av terminen inte kan sitta still och tappar intresset 
direkt, om man inte pratar med honom eller henne, då i slutet på terminen kanske sitter som ett 
ljus och lyssnar på allt och är jätteintresserad. Då kan man verkligen se utvecklingen – Sanna 
(Bananen)

Många pedagoger menar alltså att även om man märker att barnen har utvecklats under 
samlingen så bär inte samlingen hela ansvaret för barnens utveckling. De flesta 
pedagoger är samstämda i att barnen utvecklas under hela dagen, men att man vid 
samlingen kan uppmärksamma utvecklingen hos barnen på ett annat sätt då alla är 
samlade. Upprepning av innehållet i samlingen, framgår i resultatet, som viktigt när det 
gäller barnens inlärning. Svaren i intervjuerna pekar på att det är genom att upprepa 
aktiviteter som man märker vad barnen har lärt sig. Detta gäller särskilt vid 
språkinlärning och motorisk inlärning.

Att lyssna och veta att jag ska stå på ett ben, jag ska räcka upp två armar. Att kunna ta en 
instruktion och göra efter det, det är ju också en träning. Så det är både rörelse och 
kroppsuppfattning och de får ju in massor med saker där – Majvor (Vitsippan) 

Man ser ju att barnen kommer ju fram och lär sig lite. Upprepar man samma sak flera gånger.. de 
små barnen sitter ju bara tyst och lyssnar det första men sen så sjunger de också. Likadant med 
gymnastiken, de står och tittar först tills de vet vad man ska göra – Berit (Vitsippan)
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Majvor talar om Röris som är en återkommande aktivitet på avdelningen. Hon uttrycker 
att efter upprepade tillfällen med Röris så har hon uppmärksammat vilka som följa 
instruktioner och härma rörelserna. 

Samlingen uttrycks av pedagogerna som ett tillfälle att ta upp och diskutera kring sociala 
regler och beteenden. Genom de rutiner som man följer på samlingen får man enligt 
pedagogerna tillfälle att lära barnen om dessa regler som krävs i samhället och även för 
att vara en bra kamrat. Rutinerna i samlingen skapar ett tryggt forum för barnen att våga 
uttrycka sig i. I resultat framgår att alla pedagogerna i undersökningen anser att barnen 
kan lära sig och utvecklas under samlingen. Det som skiljer pedagogerna åt är i vilken 
utsträckning de känner att barnen utvecklas och lär sig. Några pedagoger har uttryckt att 
samlingen är ett stort lärandetillfälle där man kan få med många olika metoder att 
stimulera barnen till utveckling och lärande. Andra har menat att samlingen bara är en 
liten del av dagen och att barnen lär sig och utvecklas under hela dagen, men att de under 
samlingen ofta kan se vad barnen har tagit till sig.

Barnen och samlingen
Här kommer vi att redovisa för resultatet av barnintervjuerna. Vi har valt att redovisa för 
resultatet utifrån de frågställningar vi har i syftet och har utformat dessa till rubriker att 
utgå från.

Barnens uppfattning om samlingen

De flesta barnen uttrycker att samlingen i sin helhet är en rolig tid på dagen. Vad som 
intresserar barnen på samlingen varierar dock från individ till individ och det som ett barn 
har funnit roligt gillar inte ett annat. Många av barnen talar om fruktstunden som en 
trevlig aspekt av samlingen. Utifrån de flesta observationerna vi har gjort på förskolor 
förekom en fruktstund i slutet av samlingen. Förskolläraren Petra (Bamse) uttrycker, som 
många andra pedagoger, att fruktstunden är en del av den dagliga rutinen under 
samlingen. 

Och sen så brukar de få fruktstund också då de får äta lite frukt. Och det är dom grejerna vi gör 
varje gång på samlingen, varje dag – Petra (förskollärare på Bamse)

I resultatet framgår att fruktstunden är en av de rutiner som barnen helst refererar till vid 
samlingen. Andra aktivteter och rutiner som barnen har talat om som vanligt 
förekommande är sångstunder och lekar.

Eh, vi brukar sjunga – Linus (5;8 år. Vitsippan)

Vi brukar sjunga. Äta frukt, leka lekar ibland – Ebba (5;8 år) och Lisa (5 år) på avdelningen 
Bananen.

Sjunga sånger, idag sjöng vi nya sånger – Jonatan (4;7 år. Bananen)

Sjung, leka lekar. Hunden – Robin (4;9 år. Prästkragen)
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Rutiner som att räkna hur många barn som är närvarande och uppmärksamma dem samt 
att se vilken dag det är andra rutiner som uppges vara vanligt förekommande av barnen. 

På en fråga om vad pedagogerna brukar fråga barnen svarade Maja (4;4 år. Bamse):

Vilka barn som är här – Maja (4;4 år. Bamse)

Vi räknar hur många barn vi är – Martina (4;4 år. Askungen)

Filip fick ta almanackan. Tre drog han – Therese (4;6 år. Bamse).

När barnen fick frågan vad de brukar göra på samlingen talade många av barnen just om 
aktiviteter och rutiner som upprepar sig. Många talade också om rörelseaktivteter som en 
regelbundet förekommande aktivitet under samlingen. Barnen talade ofta om miniröris 
och hinderbanor.

Vi har gympa ibland -  Emil (4;8 år. Bananen)

Ibland gör vi hinderbana och då hoppar vi – Emma (5;9 år. Prästkragen)

Rörelsestunderna är de aktiviteter som fått mest varierad kritik av barnen. Många uppger 
att de tycker att detta är en rolig aspekt av samlingen medans en del tycker att det är 
jobbig då det är svårt att hänga med.

Miniröris är roligt, då får man röra på sig…jag vill ha miniröris varje dag – Jonatan (4;7 år. 
Bananen)

De är inte roligt när vi ska ha miniröris… för jag är inte så ba – Linda (4;1 år. Rödluvan)

Bland aktivteter som de brukar göra på samlingen talade även barnen om aktiviteter som 
är aktuella för just en viss tidpunkt. I de flesta fall det snart kommande Luciafirandet. Av 
detta kan man tolka det som att barnen har luciaövningarna i färskt minne eftersom de för 
tillfället upprepas ofta.

Vi brukar sjunga Luciasånger – Emma (5;9 år. Prästkragen)

Vi sjungde massa Luciasånger…för vi skulle lära oss dem innan det blev Lucia – Ebba (5;8 år. 
Bananen)

När barnen blev förfrågade om vad de själva tyckte var roligast med samlingen kom först 
och främst fruktstunden upp.

Mmmm att få clementin – William (4;8 år. Äpplet) om vilken hans favoritfrukt är att få på 
samlingen.

Att äta frukt och berätta – Maja (4;4 år. Bamse) om att det roligaste att göra på samlingen är att ha 
fruktstund och att berätta något om sig själv.
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Att sjunga sånger och leka lekar är annat som barnen uttrycker är det roligaste på 
samlingen.

Sjunga sånger, min favorit är imse vimse spindel – Olivia (4;1 år. Rödluvan)

Eh, jag tycker att ha några grejer och lägga på en filt och så ska man ta bort en grej och gissa vad 
det är, är rolig – Ebba (5;8 år. Bananen) om Kims lek.

Sjunga, gillar att sjunga bä bä vita lamm – Mathias (4;4 år. Askungen)

Sjunga luciasånger är rolig – Lisa (5 år. Bananen)

Oftast uttrycks de dagliga rutinerna och aktiviteter som upprepas ofta vara de som barnen 
tycker är roligast. Men ibland händer särskilda grejer under samlingen som barnen tycker 
är roligt och minnesvärt.

Ha disco… igår hade vi pyjamasparty, det är roligt – Gabriella (3;10 år. Askungen)

ha musik… och dansa – Emilia (4;1 år. Askungen)

Allt är inte roligt under samlingen, men i intervjuerna framgår att det ofta är små delar i 
samlingen som är tråkiga snarare än hela samlingen. Likadant om en viktigt daglig rutin 
inte hinns med.

Jag tycker det är tråkigt, frukten… därför att man ska sitta där och äta en massa skal… det är 
tråkigt att sitta still och så är det tråkigt när jag bara sitter där själv och äter – Emil (4;8. 
Bananen) 

Att vi inte fick frukt – Ludvig (4 år. Bamse) 

Det är bara tråkigt om man inte leker nån lek – Ebba (5;8 år. Bananen)

Av resultatet kan man tolka det som att de flesta barnen tycker att samlingen är ett roligt 
moment i den dagliga verksamheten och ett tillfälle då barnen märker skillnader i 
rutinerna. Ludvig på avdelningen Bamse blev till exempel besviken då de under 
samlingen inte åt någon frukt, eftersom den var slut på förskolan. Rutinerna i samlingen 
är de som barnen kommer ihåg bäst, detta kan man tolka som att det beror på att dessa 
upprepas varje dag. Att leka och röra på sig och att sjunga är de aktiviteter som barnen 
har uttryckt att de mest föredrar under samlingen. Aktuella händelser så som Luciafirande 
har dykt upp i svaren som något barnen uppfattar att de gör ofta. 

Vad barnen anser att de lär sig och utvecklar under samlingen

I intervjuerna med barnen blir tre delar tydliga ur vad de själva anser att de lär sig;
sånger, lekar och värdegrunden. Vad som även syns är att det barnen anser lära sig anser 
ofta är knutet till det som de just nu arbetar med. I resultatet kan man se mycket av att 
barnen uttrycker att de har lärt sig julsånger och liknande.
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Intervjuer visar på att det som barnen känner att de själva har lärt sig under samlingarna 
mest kan kopplas till dagliga rutiner. Många säger att det är sånger och lekar som de lär 
sig under samlingen. I intervjuerna framgår tydligt att barnen känner att de har lärt sig 
aktiviteter som är aktuella just för årstiden, som Luciafiranden.

Ah, vet du, för några samlingar som var en annan dag, så lärde jag mig blinka lilla stjärnan –
William (4;1 år. Äpplet)

en fis.. en fågel i grinden – Emilia (4;1 år. Askungen) om en lek vid namn Släpp en liten fågel 
genom grinden som de har lekt på samlingen.

Sjunga luciasånger. Jag kunde lite Maja-Lisas gris, och pepparkakor, vi komma vi komma och i 
ett hus i skogens slut kunde jag – Ebba (5;8 år. Bananen)

Av citaten kan man tolka det som att det oftast är olika sånger som barnen uppfattar att de 
lär sig. I och med att Luciafirandet var nära förestånden kretsade svaren mycket kring just 
de sångerna.

En del barn uttrycker också att de lär sig värdegrunden, även om det inte sägs i just de 
orden. De pratar om hur man ska vara som en kompis och hur man beter sig mot 
varandra.

Jag har lärt mig att inte slåss! – Emil (4;8 år. Bananen)

Att säga till barnen som slåss. De ska vara vänner – Linus (5;8 år. Vitsippan)

De flesta barnen har i studien uttryckt att deras lärande kretsar kring de ofta 
förekommande aktiviteterna som finns i samlingen. De har framför allt pratat om sånger 
och lekar och en del barn, som för tillfället var inne i övningar inför Lucia talade om 
vilka sånger de hade lärt sig som hör högtiden till. En del barn uttryckte att de hade lärt 
sig om vilka egenskaper som krävs av en bra kompis och hur man ska bete sig mot sina 
vänner. Detta kan man tolka som att pedagogerna lyckas förmedla delar av värdegrunden 
till barnen, något som pedagogerna tidigare har uttryckt vara ett av målen för samlingen.

Barnens inflytande i samlingen

När vi ställde frågan om barnen känner att de får vara med och bestämma om samlingens 
innehåll framkom varierande svar. Många uppfattar att de inte får vara med och 
bestämma utan att det är fröknarna som planerar och bestämmer allt.

Aa, jag brukar fråga om jag får ta ner frukten – William (4;1 år. Äpplet). 
William får som följdfråga om han brukar få göra det
Nej. Bara ibland

…barn får inte bestämma nåt – Emil (4;8 år. Bananen). 
Emil fick som följdfråga ge exempel på vad det är som pedagogerna brukar bestämma.
ALLT!...att man inte får slå barn….fast ibland är det tråkigt för mig att inte bestämma nåt
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Lukas (4;7 år. Vitsippan) svarade på frågan om han får vara med och bestämma vad som ska göras 
på samlingen med:
Ne det gör fröken!

En del av barnen säger dock att de får vara med och bestämma ibland. Oftast handlar det 
om små detaljer i samlingen snarare än att ha inflytande över hela samlingen. De 
uttrycker att de kan få vara med och önska sånger eller lekar.

Ja det brukar vi få göra. Vi brukar få sjunga luciasånger. Och ibland får vi säga att vi vill göra 
katten är lat och ligger och sover – Emma (5;9 år. Prästkragen)

Igår fick jag bestämma att vi skulle hoppa – Jessica (4;8 år. Prästkragen) om sitt önskemål att få 
hoppa på studsmattan.

Gabriella och Emilia fick tillsammans frågan om de får vara med och bestämma på samlingen.
Ja det får jag – Gabriella (3;10 år. Askungen)
Och jag också! – Emilia (4;1 år. Askungen)

Therese uttrycker att hon känner att hon får vara med och bestämma under samlingen.
mmmm…men fröknarna bestämmer mest”– Therese (4;6 år. Bamse)

Fast ibland bestämmer fröknarna att vi får.. att ibland vet inte fröknarna vad man ska göra på 
samlingen och då är det mest bra att ha barn att säga vad man ska göra – Emil (4;8 år. Bananen)

Barnen blev förfrågade om vad de skulle vilja göra om de själva fick fröknar för en dag 
och leda samlingen. Många av barnen hade svårt att komma på vad de skulle vilja göra 
men en del hade klara önskemål. Dessa kretsade mycket kring olika lekar och andra 
aktiviteter som ofta innefattade någon form av rörelse.

Mmmm sitta jämte Rasmus – William (4;1 år. Äpplet)

Gå ut! – Jimmy (4;9 år. Rödluvan)

Leka lekar – Maja (4;4 år. Bamse)

Sjunga katten är lat och ligger och sover – Emma (5;9 år)

Äta blåbär… och äta glass… och äta godis… äta körsbär… eh äta jordgubbar… och björnbär… 
och pepparkakor… och saft – Lisa (5 år. Bananen)

Leka med leksaker – Emilia (4;1 år. Askungen)

Leka pomperipossa – Ebba (5;8 år. Bananen)

Att barnen får lyssna på mig – Therese (4;6 år. Bamse)

När det gäller barnens inflytande uppfattar många av barnen att det främst är 
pedagogerna som bestämmer vad samlingen ska handla om, men att de ibland kan få 
komma med förslag på aktiviteter och liknande. Samtliga barn har uttryckt att det är små 
delar av samlingen de får påverka, som att dela ut frukten till de andra barnen eller välja 
ut en särkskild lek eller sång som de utför tillsammans. Som man kan tolka av svaren 
kring vad barnen själva skulle vilja göra om de fick bestämma över en samling kretsar 



42

många av barnens önskemål kring rutinerna i samlingen. Många önskar speciella lekar 
eller ett få gå ut. En del önskar att man kan få vara med sina kompisar och en del vill 
pröva att äta annat än frukt. Vad som framgår tydligt är att barnen gärna vill göra mer 
rörelseaktiviteter och leka fysiskt. Många av barnen har talat om lekar som involverar 
mycket rörelse och fysisk aktivitet.

Sammanfattning av resultatet

Resultaten påvisar att de flesta pedagoger anser att samlingen är en viktig del av den 
dagliga rutinen då de får en chans att uppmärksamma alla barnen. Pedagogerna har 
uttryckt att det är ett tillfälle att se vilka barn som är närvarande eller lediga. Pedagogerna 
uttrycker att samlingen är en tid att skapa en gruppkänsla och lära barn sociala regler. 
Samlingen används också till att lyfta fram och uppmärksamma barnen som individer i 
gruppen. Särskilda rutiner kring detta finns kring bland annat födelsedagsfirandet. 
Pedagogerna planerar samlingen för att koppla till de teman de arbetar med, att berätta 
och koppla till saker som ska hända eller redan har hänt och som ett tillfälle att öva den 
språkliga utvecklingen och öva motoriken med mera. Många pedagoger tycker att man 
kan se hur barnen utvecklas under samlingen och att samlingen är ett bra tillfälle att 
uppmärksamma denna utveckling. Däremot tycker många pedagoger att utvecklingen 
barn gör i förskolan sker under hela dagen och inte bara under samlingen. En del 
pedagoger uttrycker att de gärna tar tillvara på barnens idéer och inflytande under 
samlingen men att det är lättare att låta dem påverka små delar av innehållet snarare än 
hela planeringen.

Barnen uttrycker alla att de gillar samlingen i sin helhet. Det finns delar av samlingen 
som del gillar och likaså delar som de inte är lika förtjusta i. Många uttrycker att de 
aktiviteter som sker ofta och upprepas hör till favoriterna, däribland sånger, lekar och 
miniröris. Barnen uppfattar att det är pedagogerna som bestämmer vad som ska hända 
under samlingen uttrycker också att de får igenom önskningar om lekar och sånger. 
Sånger, lekar, gymnastik och hur man är som kompis uppges också vara de saker som 
barnen känner att de har lärt sig under samlingarna.
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Diskussion

I det här avsnittet kommer vi att diskutera kring de resultat vi har fått i vår studie samt 
sätta dem i förhållande till litteratur som vi tidigare bearbetat. Vi kommer även att föra en 
diskussion kring de metoder vi har valt till studien samt ge förslag på fortsatt forskning.

Resultatdiskussion
Här kommer vi att diskutera det resultat vi har fått fram i vår studie samt redogöra för hur 
den förhåller sig till den litteratur som vi har behandlat i bakgrunden och den teoretiska 
utgångspunkten. Vi har valt att dela upp diskussionen i tre olika delar som är kopplade till 
vår frågeställning. Vi kommer även att behandla didaktiska konsekvenser av vårt resultat 
samt vad vi i framtiden kan tänka på som pedagoger.

Pedagogernas uppfattningar om samlingen

I de intervjuer vi har gjort framkommer det att samtliga pedagoger i vår undersökning 
uttrycker att de har både grovplaneringar och finplaneringar inför samlingen. Bladsjö, 
Holmblom, Johansson, Lagrell och Nelander (1981, s. 16) tar i sin studie upp att 
förskolans verksamhet, och därigenom samlingen, bör utgå från en planering för att 
verksamheten ska behålla en god kvalitet och följa de mål de har. Författarna skriver att 
det på förskolor ofta förekommer grovplaneringar där samlingen kan planeras mer 
övergripande ungefär varannan vecka och att det utefter detta förekommer finplaneringar 
där pedagogens och barnens önskemål planeras in mer för att passa ett syfte. Många av 
pedagogerna i vår studie uttrycker att grovplaneringen, som de flesta har ungefär 
varannan vecka, är det forum då pedagogerna kikar tillbaka på årsplaneringen och 
bestämmer vilken del av exempelvis ett visst tema som de vill fokusera på under de två 
nästkommande veckorna. Som Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s. 42) skriver är det 
under grovplaneringen som pedagogerna verkar prata ihop sig och komma överrens om 
hur de som arbetslag ska gå till väga med samlingens innehåll framöver. De
finplaneringarna som pedagogerna i studien har uttryckt att de gör utefter 
grovplaneringen görs oftast individuellt från pedagog till pedagog. De pedagoger som vi 
har intervjuat har uttryckt att de ofta ansvarar för ett visst antal samlingar i veckan och att 
de då får planera själva hur de vill uppnå de mål som de i arbetslaget har satt. En del har 
också uttryckt att de ibland inte gör egen finplanering. De har förklarat detta med att de 
har arbetat så pass länge att de kan gissa sig till vilka aktiviteter och metoder som kan 
fungera i barngruppen och känner att de då kan klara sig utan finplaneringar ibland. 

Vi anser efter att ha tagit del av resultatet och den litteratur vi har läst att en så pass 
kontinuerlig planering och utvärdering av samlingen i den pedagogiska verksamheten blir 
mer överskådlig. Vi bedömer det som att det blir lättare att kunna se vad som har fungerat 
bra i barngruppen och vad som har varit mindre bra. Pedagogerna i studien har även 
uttryckt att samlingen i och med detta kan bli grund för reflektion och utvärdering av det 
pedagogiska arbetet.
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Vår studie visar att samlingen har vissa fasta rutiner som återkommer i stort sett varje 
dag. Dessa upprepas alltså kontinuerligt i barngruppen. Detta kan vi sätta i relation till det 
som Pramling (1990, s. 16-17) skriver. Författaren menar här att många pedagoger anser 
att barnen lär sig genom upprepning. Men det är oftast enbart pedagogerna som ser 
samspelet mellan upprepning och inlärning och såvida man som pedagog inte tydliggör 
detta samband kommer den kunskapen att gå förbi barnen. Majoriteten av pedagogerna i 
vår studie har antytt att de genom att repetera delar av samlingens innehåll syftar till att 
befästa sociala kunskaper hos barnen, kunskaper som krävs för att barnen ska bli 
självständiga och kunna fungera enligt normerna i samhället (Rubinstein Reich, 1996, s. 
52-53). Vi anser att i och med upprepningar av vissa rutiner och liknande i samlingen kan 
man i efterhand se att barnen har tagit till sig det som pedagogen har velat förmedla. 
Detta vill vi befästa genom att dra kopplingar mellan pedagogernas egna uttalanden om 
att vilja lära barnen om hur man är en bra kompis och de sociala regler som finns till att 
barnen själva har uttryckt att de har lärt sig hur man ska vara en bra kompis. 

Känslan av rutiner och igenkännande anser vi gör att barnen känner sig trygga i lärandet, 
något som även många pedagoger i studien har uttryckt. Vi anser dock att en viss del 
variation krävs i innehållet för att barnen ska utveckla en större förståelse för det de lär 
sig under samlingen. Pramling Samuelsson (2000, s. 229) menar att det behövs en viss 
variation för att barnen ska kunna befästa den kunskap de fått. Variationen i kunskapen 
syftar till att vidga barnens förståelse och begreppsvärld och gör, enligt Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2007, s. 93) att barnen lär sig att tolka sin kunskap ur 
olika perspektiv.

Resultatet visar att de flesta pedagoger i studien ser samlingen som en positiv del av den 
dagliga verksamheten. De uttrycker att det är den tiden på dagen då de kan främja 
gruppkänsla och uppmärksamma alla barn, både i gruppen och som individer. Detta kan 
vi koppla till Rubinstein Reich avhandling (1996, s. 47-50) där författaren skriver att 
synen på samlingen har ändrats från att ha använts ur ett grupperspektiv till 
individperspektiv till att nu inbegripa dem båda. Vi har i observationerna märkt att på de 
flesta samlingarna har pedagogerna i startrutinerna sett till att uppmärksamma alla barn i 
gruppen. Vi har kommit fram till att det syftar till att ge barnen en stark gruppkänsla. Det 
visar alltså att jag hör till den här gruppen, men också att barnet är en egen individ i 
gruppen. Flera av pedagogerna har uttryckt att samlingen också är en tid för att kunna 
koppla och återkoppla till temaarbetet och aktuella händelser i förskolan. Samlingen blir 
alltså ett sorts forum för information och samspel. De vuxnas närvaro är viktig i 
samlingen och flera pedagoger har uttryckt att det är som deltagande pedagog under 
samlingen får man tillfälle att se vilka barn som har utvecklats och lärt sig. Som 
Wallström (1992, s. 47) skriver är de vuxnas medverkan i barnens närvaro betydelsefull 
då man kan uppmuntra dem till lek och lärande. Orlenius (2001, s. 216) ger medhåll till 
detta genom att ta upp att det är pedagogens uppgift att stimulera och utmana barnen att 
lära sig och utvecklas, något som även betonas i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Vi kan, efter att ha tagit del av intervjuerna, se att 
pedagogernas medverkan på samlingen gör att de kan få större möjlighet att följa och 
stötta de barn som kanske behöver en extra knuff för att komma igång i sitt lärande och 



45

även uppmuntra dem som redan kommit en bit i sitt lärande. Vi har också märkt att de 
lekar och aktiviteter som pedagogerna har haft en positiv inställning till också har 
bidragit till ett fortsatt intresse hos barnen utanför samlingens ramar.

Barnens uppfattningar om samlingen

I resultatet kan vi se att de flesta barnen i vår undersökning uppskattar samlingen och ser 
den som en given del av dagen, då de har poängterat ändringar i samlingen som att vara 
tråkiga. Här kan vi ta Ludvig (4 år) på avdelningen Bamse som exempel när han uttryckte 
att han blev besviken när fruktstunden uteblev under samlingen. Flera pedagoger har i 
undersökningen uttryckt att de märker att barnen reagerar när samlingen uteblir eller 
rutinerna bryts. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s. 42) menar att samspel och 
förståelse pedagogerna emellan om rutiner och tillvägagångssätt är viktigt för att 
samlingen ska kännas givande för barnen. Vi tolkar detta som att om pedagogerna inte är 
samspelta och samlingen känns rörig blir det också rörigt för barnen i samlingen. Vi vill 
också betona att samspelet inte bara är viktigt mellan pedagogerna utan också mellan 
pedagogerna och barnen då barnen ofta vill veta varför rutiner bryts eller ändras. Vi anser 
alltså att det är viktigt för barnens skull att prata om varför en samling uteblir eller blir 
ändrad en dag så att de förstår att det kanske bara är tillfällig. 

Rutinerna framgår i vårt resultat som viktiga för barnen. Vi har uppmärksammat att det 
ofta har blivit rutiner så som sånger, lekar, miniröris och frukstund som barnen nämner 
när de har blivit förfrågade om vad de gör på samlingen, men även när de svarade på vad 
de tyckte var roligt och tråkigt på samlingen. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2007, s. 93) menar att variation är viktigt för att barn ska kunna ta till sig och lära sig 
och vi undrar om inte variation också krävs för att bibehålla barnens intresse under 
samlingen. Under observationerna har vi märkt att även om sånger, lekar och 
rörelsestunder är ofta förekommande så har aktiviteterna ändå innehållt en viss variation. 

Barnens möjlighet att påverka samlingens innehåll

Flera pedagoger i undersökning har uttryckt att barnens inflytande i samlingen är viktigt 
för att samlingen ska kännas meningsfull för barnen. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 10), står det att förskolan ska sträva efter att varje 
barn vågar uttrycka sina tankar och åsikter och får möjlighet att påverka innehållet i 
verksamheten. I vår undersökning uttryckte flera pedagoger att de är medvetna om att 
barnen ska vara med och påverka samlingen, men det var många som också kände att det 
var svårt att låta barnen ta plats och påverka utifrån den planeringen de själva hade gjort. 
Bjervås (2003, s. 62) uttrycker att en planering gjord ur ett vuxenperspektiv innehåller 
mycket som pedagogen vill förmedla och det kan göra att pedagogerna känner att det är 
svårt att vara flexibla. Vilket vi anser stämma in bra med de svar vi har fått i vår studie. 
En del pedagoger i vår studie har uttryckt att det känns svårt att gå ifrån planeringen 
ibland och vara flexibel. Vi tolkar detta som att det handlar om hur säker man är i sin 
egen ledarroll, något som också har uttryckts av pedagoger i undersökningen. Är man 
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osäker har man alltså svårare att gå ifrån det planerade och låta barnen påverka 
samlingens innehåll. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s. 43) uttrycker att det är 
viktigt som pedagog att hitta en balans mellan det man vill förmedla till barnen och det 
barnen uttrycker ett intresse för. Man måste också som pedagog vara samspelt i 
arbetslaget för på bästa sätt låta barnens inflytande få komma fram utan att pedagogerna 
själva tappar sin ledarskapsroll. Flera pedagoger i studien har uttryckt att när barnens 
initiativ kommer fram och de som ledare vågar låta deras önskemål påverka samlingens 
innehåll blir ofta samlingen en rolig del av dagen både för barnen och för pedagogerna 
själva. Detta är något som vi själva har märkt i de observationer vi har gjort. När barnen 
har fått önska en aktivitet så har stämningen verkligen stigit i rummet och alla har 
uttryckt att de har haft roligt. Många pedagoger har också uttryckt att ju äldre barnen blir 
desto lättare är det att låta dem påverka eftersom de då själva kan och vet mer om det som 
pedagogerna vill förmedla och kan sätta det i relation till det de själva vill lära sig, något 
som även Pramling (1990, s. 15) skriver i sin avhandling. Ju mer erfarenhet barnen har 
desto lättare kan de sätta innehållet i relation till det de vill lära sig.

De flesta barnen i vår studie har uttryckt att det är pedagogerna som sätter upp ramarna 
för samlingen och dess innehåll. Arnér och Tellgren (2006, s. 86) har i sin rapport 
kommit fram till att det ofta beror på att barnen känner att det är pedagogerna som vet 
och kan mer. Barnen i vår studie har uttryckt att när de får påverka samlingen så är det 
oftast små detaljer de har inflytande över, de har uttryckt att de kan få önska sig lekar 
eller sånger. Utifrån den studie vi har gjort och den litteratur vi har tagit del har vi 
kommit fram till att även om barnen ska ha inflytande och möjlighet att påverka 
innehållet så måste det finnas gränser för hur mycket som kan påverkas och gå ifrån 
planeringen. Pedagogerna i undersökningen har många uttryckt att de har ett syfte med 
samlingen och att den används till att koppla till saker de vill att barnen ska lära sig eller 
som är förberedande för de kommande skolåren. Att låta barnen påverka för mycket kan 
leda till att man helt kommer bort från syftet med samlingen och inte når de mål som satts 
för verksamheten. Förskolan är enligt Markström (2007, s. 16) den första verksamheten 
och är det som de kommande skolåren grundar sig på och därav är det alltså viktigt att 
pedagogerna arbetar förberedande inför detta. Därför måste man som pedagog våga och 
kunna sätta gränser och säga till när det inte är möjligt för barnen att påverka mer, om 
man känner att man kommer för långt från ämnet. Som Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999, s. 38) skriver så är det viktigt att som pedagog visa respekt för barnen. 
Man ska alltså uppmärksamma och ge respons så att barnen vet när deras önskemål och 
tankar påverkar samlingen, men även förklara och motivera för barnen varför de ibland 
inte kan få påverka. Det är genom detta som barnen får förståelse för sitt eget inflytande 
och varför det ibland inte är möjligt att påverka situationen. Dessa tankar är också något 
som läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 3) tar upp 
under förskolans uppgift. Det är pedagogens uppgift att fostra barnen till att bli 
demokratiska medborgare och visa respekt mot varandra. I våra observationer och 
intervjuer har vi inte sett mycket av återkoppling och respons till barnen utifrån detta, 
något som också reflekterades i barnens resultat, det är inga barn som har uttryckt varför 
de inte får vara med och bestämma. Hur detta kommer sig är givetvis en tolkningsfråga. 
Kanske barnen just känner att det är pedagogerna som kan och vet mer, eller kan det 
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kanske vara så att även när barnen får inflytande så uppmärksammas det inte som just att 
barnen får chans att påverka? 

Samlingens betydelse för barns utveckling och lärande

Flera pedagoger har i vår studie nämnt att de känner att barnens utveckling gynnas i 
samlingen. Det är i samspelet med andra som barnen lär sig och utvecklas menar 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s. 57-59). Det kan vi även koppla till det som 
Bergström (2009, s. 69) skriver. Författaren menar att det krävs en social omsorg för att 
stimulera barnens lärande. Vi kan tolka detta som att barnen måste våga och kan känna 
tillit till pedagogerna och anda barn för att våga lära sig. Många pedagoger i vår studie 
har nämnt att de under samlingen syftar till att lära barnen om samspel, hur man ska bete 
sig mot andra och andra sociala normer och värderingar, så som att vänta på sin tur och 
lyssna på andra. Detta är sådant som vi anser är viktigt för barnens utveckling och gynnar 
dem senare i livet, något som även många av pedagogerna i studien har poängterat. Som 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007, s. 59) skriver så utgör alltså 
samlingen en central punkt i inlärandet av sociala normer och värderingar. Vi kan se, av 
de svar vi har fått i intervjuerna, att pedagogerna vill använda samlingen som ett forum 
för barnen att kommunicera, lära sig visa varandra respekt och förstå sociala regler. Det 
är också ett forum där barnen kan uppmärksammas på att det alltid finns olika metoder 
och tillvägagångssätt att lära sig på, något som även Jonstoij (2000, s. 41) påpekar.

Många pedagoger har uttryckt att samlingen är ett tillfälle då man kan se hur mycket 
barnen har lärt sig och att det även är ett tillfälle då de som pedagoger får se barnen och 
uppmärksamma deras lärande och utveckling. Abrahamsen (2000, s. 52) skriver att för att 
lärande och utveckling ska ske hos barnen måste pedagogerna visa förståelse och kunna 
ta barnens perspektiv och som pedagog måste man alltså kunna vägleda och låta barnen 
pröva och experimentera för att kunna lära sig (Björklind och Fischbein, 2000, s. 98). 
Detta är något som många pedagoger har tagit upp själva i intervjuerna och av detta kan 
vi tolka att många av pedagogerna i undersökningen försöker ta till vara på barnens 
intressen för att kunna förmedla lärande till dem och vill uppmuntra barnen till att ta egna 
initiativ i sitt lärande även om det, som vi tidigare har nämnt, kan kännas svårt för 
pedagogerna. Det är barnens erfarenhetsvärld som ska vara grunden i pedagogiken och 
ska vara det som pedagogerna ska utgå från (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999, s. 
109).

Åsikterna om hur mycket barnen lär sig har varierat mellan pedagogerna i vår studie. En 
del har uttryckt att barnen kan lära sig mycket under samlingen och att samlingen därmed 
är en viktig del i barnens utveckling. Men en del har också uttryckt att man måste se till 
dagen i sin helhet för att kunna ta till sig hur mycket barnen lär sig och utvecklas och att 
samlingen bara spelar en liten roll här. Jonstoij (2000, s. 37) påpekar att lärandet är något 
som måste få tid och inte kan stressas fram. Vi har märkt att många pedagoger har 
uttryckt i intervjuerna att ger man barnen tid under samlingen så kan man efter ett tag 
märka att barnen har lärt sig och kan delta på ett nytt sätt. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2000, s. 229) skriver att barn behöver erfarenheter för att lära sig och en viss 
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repetition krävs för att kunskaper ska befästas. Många pedagoger har i intervjuerna 
uttryckt att det ofta efter att en viss aktivitet upprepats flera gånger som det syns att 
barnen har tagit till sig kunskapen. Vi vill dock betona att det krävs variation för att 
barnen ska öka sin förståelse för den kunskap de tar till sig genom repetition, något som 
en del pedagoger i studien även har framhävt när de har talat om hur man kan variera 
innehållet i samlingen.

Många barn har i vår studie uttryckt att de har lärt sig hur man ska vara som en kompis 
och hur man ska bete sig mot andra. Vi kan genom barnens svar se att barnen har tagit till 
sig det som pedagogerna har uttryckt att de vill förmedla under samlingen. Lärandet i 
förskolan syftar till att lära barnen om de värden om normer som är aktuella i samhället 
(Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999, s. 29) och vi anser att när barnen själva 
uttrycker att de har börjat lära sig om hur man ska vara som kompis och vad som krävs i 
samspelet med andra så är pedagogerna på god väg med de mål som de har satt upp för 
samlingen. Vi anser att det är viktigt som pedagog att kunna sätta de kunskaperna man 
vill förmedla i relation till barnens egen erfarenhetsvärld och som pedagog måste man 
alltså, som Johansson (2003, s. 44) skriver, ta tillvara på barnens erfarenheter, åsikter och 
tankar i lärandet och kunna koppla lärandet till deras verklighet. Som pedagog måste man 
alltså kunna ta till sig barnens perspektiv.

Didaktiska konsekvenser

I detta avsnitt kommer vi att ta upp vilka didaktiska konsekvenser som blir av det vi har 
kommit fram till i vårt resultat och i diskussionen. Vi kommer att ta upp vad vi anser vara 
relevant för oss i vår kommande yrkesroll och vad vi kan tänka på.

Pedagoger och barn har i vår undersökning uttryckt att de uppskattar samlingen och ser 
det som en självklar del av den dagliga verksamheten. Det är något som vi håller med 
om. Efter det vi har lärt av resultatet och diskussionen känner vi att samlingen är en given 
tid för framför allt gemenskap. Vi uppfattar samlingen som en tid på dagen då alla barnen 
kommer fram och får känna sig viktiga som individer och tillhörande en grupp. Vi anser 
att samlingen inte bara är viktig för barnen utan även för pedagogerna då många har 
uttryckt att det är då de får en chans att observera barnen och se vad de har lärt sig och 
även se vilka barn som är närvarande för dagen. Samlingen för oss är en tid i den dagliga 
verksamheten som man kan få med så många aspekter av barns lärande och utveckling 
och för oss skulle det vara omöjligt att låta den bara försvinna eller gå slentrianmässigt. 
För oss är samlingen en tid där man som pedagog får lära känna barnen och ha roligt 
tillsammans. Samlingen är även ett ypperligt tillfälle att koppla till olika aspekter av 
lärandet. Sånger, lekar och rörelsestunder som är vanligt förekommande i samlingen 
borde få ha sin givna plats eftersom de alla fyller en särskilt funktion och bidrar till 
språkligt, socialt och motorisk lärande och mycket mer. Många pedagoger har uttryckt att 
upprepning är bra för att barnen ska lära sig och vi känner att vi håller med till viss del. 
Upprepningen tycker vi är bra för att befästa grundkunskaperna hos barnen men vi anser 
också att det är genom att variera arbetet som barnen verkligen lär sig under samlingen. 
Genom att variera metoderna för vilka man som pedagog vill förmedla kunskap till 
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barnen ökar vi alltså deras begreppsförståelse och deras erfarenhetsvärld och gör att de 
lättare kan förstå omgivningen och ta andras perspektiv. Många pedagoger i vår studie 
har uttryckt att lärandet i samlingen inte bara ska vara teoretiskt utan det är viktigt att 
kunna sätta det i relation till verkligheten. Pratar man till exempel om hösten är det alltså 
inte bara att säga till barnen att nu är det höst ute. Samlingen måste här bli en tid då vi 
tillsammans pratar och diskuterar kring fenomenet höst. Tillsammans bör man alltså 
erfara hösten, gå ut tillsammans och se på allt som hör hösten till och tillsammans 
dokumentera dess framfart. 

Vi har märkt att många pedagoger i vår studie har pratat om barnens inflytande och 
känner att det är svårt ibland att låta dem ta plats och påverka. Vi anser att det egentligen 
inte krävs så stora medel för att få barnen att känna sig delaktiga under samlingen. I en 
del observationer vi har gjort under samlingarna har vi märkt att vissa barn 
uppmärksammas som dukbarn eller ansvarsbarn för dagen. Skulle man inte kunna göra 
likadant under själva samlingen, att utnämna ett eller några barn som just en vecka får en 
särskilt möjlighet att tillsammans med pedagogerna utforma samlingen, då samlingen, 
precis som Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 42-43), uttrycker, bör vara ett forum för 
demokrati? Det är ju barnens erfarenheter och kunskaper som ska påverka innehållet och 
stimulera till lärandet, något som även Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s. 109)
påpekar. Det ska alltså vara dessa erfarenheter som ska vara styrande i lek och lärande. I 
vår kommande yrkesroll känner vi att det är de små medlen som är väsentligast när det 
gäller barns deltagande och inflytande. Som pedagoger måste vi alltså kunna visa barnen 
respekt och kunna föra en dialog med barnen under tiden. Vi anser att det är viktigt att 
som pedagog kunna uppmärksamma även den minsta del av inflytande barnen har så att 
de får chans att se att det hjälper att våga uttrycka sig under samlingen. Det kan vara så 
enkelt som att säga till barnen att deras förslag är uppskattat och visst kan de leka den 
leken eller sjunga den sången. Och skulle det inte passa sig för just den samlingen, anser 
vi att man som pedagog måste kunna förklara för barnen att just nu passar det inte men 
att man har deras önskemål i åtanke till nästa gång. För att låta barnen få inflytande anser 
vi att man som pedagog måste kunna veta var gränsen går och även kunna motivera 
varför gränsen går just där. Många barn har i studien uttryckt att de känner att de inte får 
vara med och bestämma men aldrig varför de inte får vara med. Vi tror att det kan bero 
på att de kanske inte får svar på varför de inte får göra vissa saker. En motivering från 
pedagogen som förklarar anledningen till detta anser vi kan göra att barnen förstår sitt 
inflytande och dess begränsningar bättre och kan acceptera detta. 

Av det vi har sett i resultatet känner vi att pedagogerna har en rimlig planeringsstrategi 
för samlingen och dess innehåll. Vi anser att det är viktigt med regelbunden planering för 
att upprätthålla kvaliteten i samlingen. Genom regelbunden planering känner vi att man 
lättare kan se till att nå de mål man som pedagog har satt upp och se till att man håller sig 
någorlunda till det innehåll man vill förmedla. Men vi anser också att allt för detaljerade 
planeringar kan leda till en negativ inställning gentemot samlingen. Planeringar är alltså 
viktiga men det är ännu viktigare att våga vara flexibel och då anser vi att man måste 
kunna lämna utrymme till ändringar i planeringen för att samlingen fortfarande ska 
kännas givande för pedagogen såväl som för barnen om ändringar skulle krävas. Det är 
viktigt att ha barngruppen i åtanke vid planeringen och även se till hur stämningen kan 
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förändras i gruppen. Aktiviteter som har fungerat bra en dag behöver inte nödvändigtvis 
fungera en annan. Alla aktiviteter kan inte heller fungera för hela barngruppen samtidigt 
och vi känner att det då kan vara viktigt att dela upp gruppen. Många pedagoger har 
uttryckt att samlingens innehåll ibland kanske inte passar lika bra med småbarnen som 
det gör för de äldre och då måste man kunna vara flexibel och dela upp dem så att 
innehållet lättare kan anpassas efter utvecklingsnivå. Ibland kan man dela upp dem efter 
ålder så att grupperna blir åldershomogena och anpassa innehållet efter det, men vi anser 
också att det går att dela in dem i mindre åldersblandade grupper också och låta barnen 
hjälpa varandra. Markström (2007, s. 156-160) tar upp att barn inte bara lär sig i samspel 
med vuxna utan också utav varandra. Att låta de äldre barnen agera modell eller lärare för 
de yngre anser vi stimulera barnens utveckling samtidigt som det stärker de äldre barnens 
självkänsla att kunna hjälpa de yngre. I mindre grupper är det också lättare att som 
pedagog verkligen kunna se alla barn och hur de är som individer. Vi anser också att det 
är lättare för alla att komma till tals i mindre grupper då en del kanske inte vågar prata i 
den stora gruppen.

Av det resultat vi har tagit del av kan vi dra slutsatsen att samlingen har många syften i 
dagens förskola. Samlingen syftar till att stärka grupptillhörigheten och lyfta fram 
individen. Pedagogerna känner att de får en större överblick av hur barngruppen ser ut 
under dagen. Samlingen syftar också till att koppla till olika aspekter av lärandet och 
utvecklingen och även till den övriga verksamheten. Det är ett tillfälle då pedagogerna 
vill uppmuntra barnen att uttrycka sig och lära sig samspela och få en förståelse för de 
sociala regler som finns. Framför allt har pedagoger och barn uttryckt att samlingen är en 
tid att ha roligt tillsammans och de flesta har uttryckt att de inte kan vara utan samlingen i 
den dagliga verksamheten. Samlingen är alltså en självklar del i den dagliga 
verksamheten och efter det vi har tagit del av i resultatet anser vi att samlingen bör tas på 
allvar och uppmärksammas som den viktiga del av verksamheten som den faktiskt är.

Metoddiskussion

Vi valde att använda oss av intervjuer som grund i vår undersökning eftersom vi ville få 
reda på pedagogernas och barnens tankar och uppfattningar om olika aspekter av 
samlingen. För att få lite mer substans till våra frågor och göra undersökningen 
tillförlitlig valde vi också att komma ut i god tid för att kunna utföra observationer av en 
samling på varje avdelning. Av McCormack Steinmetz (1993, s. 108-109) har vi lärt oss 
att det är lättare att få en mer korrekt beskrivning av det vi vill undersöka genom att 
triangulera (se Giltighet och tillförlitlighet s. 25) undersökningen, det vill säga använda 
oss av olika metoder för att säkerställa undersökningen. Frågorna vi har använt oss av 
under intervjuerna har fungerat bra över lag. Givetvis krävdes omformuleringar ibland för 
att de skulle passa bättre till varje pedagog och barn men det var något vi hade räknat 
med redan från början. I efterhand kom vi givetvis på flera frågor som vi hade velat ha 
med i grundfrågorna men vi lyckades få svar på dessa frågor ändå genom de följdfrågor 
vi ställde. I efterhand känner vi att vi hade kunnat förtydliga en del frågor mer, då de ofta 
krävde lite vidare förklaring under intervjun.
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Vi valde att intervjua pedagogerna under utevistelsen. Detta eftersom det kan kännas 
stressande att gå ifrån barngruppen och under utevistelsen är det många pedagoger 
samtidigt som har uppsyn över barnen och det var lättare för dem att kunna gå ifrån för 
en intervju. Pedagogerna verkade uppskatta intervjuerna och de frågor vi hade. Vi kände 
att vi fick ingående och uppriktiga svar. Vi upplevde att respondenterna kände förtroende 
för oss och var intresserade av det vi ville undersöka.

Vi valde att lämna ut medgivandeblanketter till alla fyra och femåringar på de 
avdelningarna vi har varit på. Vi valde att utefter detta välja ut fyra eller fem barn på 
varje avdelning att intervjua. Det antalet barn vi valde på varje avdelning kändes 
tillräckligt och vi kunde intervjua alla utan att känna oss stressade. Alla barnen vi valde 
att intervjua svarade ja när vi frågade dem om tillåtelse sen varierade det mellan barnen 
hur mycket de bidrog med. En del blev riktigt blyga när de väl skulle svara på frågorna 
och vågade inte svara så utförligt. Några uttryckte att de inte ville prata mer efter några 
frågor och då fick de givetvis gå. De etiska reglerna som Vetenskapsrådet (2002) givit ut 
uttrycker tydlig att de respondenter som i en undersökning väljer att avsluta sitt 
deltagande ska få göra detta utan påtryckningar från den som gör undersökningen och 
detta tycker vi att vi lyckades förmedla till barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000, s. 27) påpekar att en god relation mellan oss och barnen gör det lättare för barnen 
att anförtro sig till oss och våga svara på frågorna, därför kände vi att valet att låta barnen 
intervjuas av den av oss de från början kände mest förtroende för fungerade bra. Valet att 
intervjua barnen snart efter samlingen kändes bra då de fortfarande hade samlingen i 
färskt minne. Tyvärr hade en del barn ändå svårt att komma ihåg detaljerna kring just en 
särskild samling och då fick vi hjälpa till att påminna dem om sådant de gjort under 
samlingen. Att fråga barnen om något specifikt de gjorde under samlingen gjorde att vi 
fick tydligare svar på våra frågor än om vi bara skulle ha följt de grundfrågorna vi hade. 
Frågorna fick vi alltså anpassa till den särskilda samlingen vi tidigare hade observerat.

Förslag till fortsatt forskning

Vi har i vår studie valt att lägga fokus på planeringen, tankarna kring och utformningen 
av samlingen samt lärares och barns uppfattningar om möjligheterna att lära sig och 
utvecklas. För fortsatt forskning om samlingen hade det varit intressant att undersöka hur 
pedagogerna använder samlingen vid sorgearbete och krissamtal. I litteratur som har 
berört vår undersökning har det framgått att samlingen kan utgöra ett forum för samtal 
kring saker som har hänt och som påverkar barnen. Några pedagoger i vår studie har även 
uttryckt detta. Det är inget som vi har valt att lägga fokus på då det inte var relevant för 
vårt syfte. Det hade dock varit intressant att undersöka om pedagogerna använder 
samlingen till sådant och hur de går till väga. Har de särskilda handlingsplaner och 
liknande och är samlingen ett bra forum för sådant här arbete?  Fortsatt forskning hade 
också varit intressant ur värdegrundens perspektiv. Detta då många pedagoger har 
uttryckt att ett av samlingens största syften är att förmedla de normer som värdegrunden 
vilar på och många av barnen i studien även har uttryckt att detta är något de lär sig om. 
Använder pedagogerna samlingen för att förmedla normer och värderingar, lära barnen 
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om deras rättigheter och liknande? Det hade även varit intressant att undersöka mer hur 
läroplanen kommer i bruk i planeringen av samlingen.
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Tack!

Vi vill tacka alla barn och pedagoger som har deltagit i vår studie. Utan ert deltagande 
och era tankar hade vi inte kunnat genomföra undersökningen. Vi vill också tacka alla 
som har hjälpt oss genom att läsa och kritiskt granska vårt arbete och gett oss respons. Ett 
stort tack vill vi ge till vår handledare Birgitta Davidsson som har varit ett stort stöd i vårt 
arbete. Tack för all tid du har lagt ner på oss och vår uppsats. Sist men inte minst vill vi 
rikta ett stort tack till alla nära och kära som har stöttat oss och haft tålamod med oss 
under arbetets gång.
Tack allihop! Utan er hade den här studien inte varit genomförbar.

Beatrice, Katarina och Anna
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Bilaga 1

Till pedagoger
Jag heter,…., och läser nu min sista termin på utbildningen till lärare med inriktning mot 
förskolan vid Högskolan i Borås. Det är nu dags att skriva ett examensarbete, detta gör 
jag med två medstuderande. Det vi vill undersöka är pedagogers och barns uppfattningar 
om samlingen i förskolan.

Undersökningen är tänkt att gå till så att vi vill komma ut på olika förskolor och göra 
intervjuer med barn och pedagoger. Samtliga intervjuer kommer att spelas in på band. 
Medverkan är givetvis frivillig men vi är tacksamma för din medverkan. Allt material 
kommer att behandlas enligt gällande forskningsetiska regler och så att ingen obehörig 
kommer att kunna ta del av det; inga namn kommer att nämnas vare sig på barn, personal, 
förskola eller kommun. Materialet kommer enbart att användas i vår uppsats och sedan 
förstöras när uppsatsen är färdig.

När vi kommer för att göra våra intervjuer skulle vi uppskatta att få komma på morgonen 
för att kunna lära känna barnen och delta vid en samling. Ni är speciellt viktiga för att vi 
skall kunna genomföra vår undersökning och vi uppskattar er medverkan och hjälp.

Vi skulle uppskatta om ni hjälper till med att lämna ut informationsbrev och att samla in 
medgivandeformulär som föräldrarna lämnar.

Medgivandeformulären önskar vi åter senast den….

Vi kommer höra av oss den… för att boka in tider för att komma ut till dig på din 
förskola.

Har ni frågor kan ni kontakta oss på telefon eller e-post.
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Bilaga 2

Till föräldrar/vårdnadshavare
Vi är tre studerande som läser sin sista termin på lärarprogrammet med inriktning mot 
förskolan vid Högskolan i Borås. Nu är det dags för oss att skriva vårt examensarbete. 
Det vi vill undersöka är pedagogers och barns uppfattningar om samlingen i förskolan.

Undersökningen kommer att gå till så att vi vill komma ut på några förskolor och göra 
intervjuer med barn och pedagoger. Intervjuerna kommer att spelas in på band. 
Medverkan är givetvis frivillig men vi är tacksamma för er hjälp. Allt inspelat material 
kommer att behandlas enligt gällande forskningsetiska regler och så att ingen obehörig 
kommer att kunna ta del av detta; inga namn kommer att nämnas vare sig på barn, 
personal, förskola eller kommun. Materialet kommer enbart att användas i vår uppsats 
och sedan förstöras när uppsatsen är färdig och godkänd.

Vi behöver ditt medgivande för att kunna påbörja vår undersökning och vi uppskattar 
därför om ni lämnar in medgivandeblanketten till personalen på ditt barns förskola senast 
den….

Tack på förhand!
Beatrice, Anna och Katarina

Har ni frågor kan ni kontakta oss på telefon eller e-post.
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Bilaga 3

To parents and guardians
We are three students who are studying our final semester of Teacher Education, 
specializing in pre-school at Högskolan i Borås. Now it’s time for us to write our degree. 
What we wish to examine is the teacher’s and children’s perceptions of the circle time in 
kindergarten.

For our research we would like to visit the kindergarten and carry out interviews with the 
children and the teachers. We will record the interviews on tape. Participation is 
voluntary, but we are grateful for your help. All materials will be treated so that no 
unauthorized person will be able to take advantage of it; no names will mentioned on 
either the children, staff, preschool or town. The material will be used exclusively in our 
essay, and will be destroyed when the work is completed and approved.

We need you consent to be able to start our study. We appreciate if you submit the 
consent form to the staff at you child’s kindergarten by…

Thanks in advance!
Beatrice, Anna and Katarina

If you have any questions you can contact us on phone or e-mail
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Bilaga 4

Medgivandeblankett / Permission form
JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir intervjuat (med ljudupptagning)
YES, I/we allow my/our child to be interviewed (by tape recording)

NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir intervjuat (med ljudupptagning)
NO, I/we do NOT allow my/our child to be interviewed (by tape taperecording)

………………………………………………………..
Barnets namn/ Childs name

……………………………………
Datum / date

………………………………………………………………
Målsmans underskrift / Parent/guardians signature
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Bilaga 5

Intervjufrågor
Detta är de frågor vi har planerat att utgå från. Utefter det vi har observerat under 
samlingen och de svar vi får i intervjun kan det komma fler följdfrågor.

Barnfrågor:
! Har du lärt dig något på samlingen?
! Vad tyckte du var roligt/tråkigt?
! Varför?
! Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på samlingen?
! Om du fick välja, vad skulle du då vilja göra på samlingen?
! Vad brukar ni göra på samlingen?

Pedagogfrågor:
! Vad var ditt syfte med samlingen, vad ville du att barnen skulle lära sig?
! Hur upplevde Du samlingen?
! Hade du kunnat göra på ett annat sätt?
! Hur planerade Du inför samlingen?
! Gick det som planerat eller ändrade du på någonting? Vad/varför?
! Vad får Du ut av samlingen?
! Hur ser Du på samlingen i allmänhet?
! Hur ser Ni i arbetslaget på samlingen?
! Har samlingen någon betydelse för barns utveckling? I så fall på vilket/vilka sätt?


