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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola och förskoleklass,  

                                 210 högskolepoäng. 

  

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Samlingen i förskolan – En intervjustudie om pedagogiska mål i 

samling 

 

Engelsk titel: Circle time in preschool – An interview study about pedagogical 

aims in circle time. 

 

Nyckelord: Samling, gemenskap, vikänsla, delaktighet och lärande 

 

Författare: Anna Thor och Lenita Bondesson 

 

Handledare: Ylva Odenbring 

 

Examinator: Mary Larner 

 

Bakgrund 
Vi har valt att undersöka om samlingens funktion och innehåll i förskolan. Utgångspunkten 

har varit Bernsteins teori där vi bearbetat hans begrepp kring samlingens praktik. Vidare har 

även litteratur och forskning behandlats kring ämnet.   

Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagoger uppfattar samlingens funktion 

och innehåll. Det vi närmare vill undersöka är: 

Vad har pedagoger för pedagogiska mål med samlingen? 

Metod 

Vi har valt att använda oss av intervju som metod där sex pedagoger i förskolan har inter-

vjuats. Detta för att undersökningen grundas i en fenomenografisk ansats då vi vill ta reda på 

pedagogers uppfattningar och tankar kring samlingen i förskolan.  

Resultat 
Vi har utifrån svaren analyserat och kategoriserat olika uppfattningar. Dessa kategorier blev 

Vikänsla och gemenskap, Delaktighet och Lärandetillfällen. Vad samling genererar i 

samt varför den finns i verksamheten gav samtliga pedagoger ett gemensamt svar. Samling 

är att komma tillsammans och därav att gemenskapen stärks. Resultatet visar vidare att det 

finns delade meningar vad den ska innehålla samt hur organisationen är uppbyggd. Barns 

delaktighet är tydlig för vissa men hamnar i skymundan för andra. Vi hoppas att denna stu-

die ska göra att pedagoger ute i verksamheten ska få en tanke kring samlingens pedagogiska 

mål samt innehåll. Vi vill utifrån detta att de normer och värderingar som finns ute i verk-

samheten, till exempel kring organisation, och att pedagoger reflekterar och utvecklar nya 

tankar och därav inte stannar upp i utveckling.  
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1. Inledning  
 

Denna undersökning kommer att genomsyra pedagogers tankar och reflektioner samt syn på 

samlingars betydelse i förskolan. När vi använder oss av begreppet samlingar menar vi den 

stunden i förskolan då barn samt pedagoger samlas tillsammans. Ofta sker detta i ring på 

golvet och är en rutin i vardagen. 

Anledningen till att ämnet intresserar oss ligger till grund i att vi vill vara med och skapa, 

som Dimenäs (2007) uttrycker det, framtidens förskola! Vi vill kunna erbjuda barn en så bra 

förskola som det bara går samt vara en hjälpande hand i deras utveckling mot lärandet och 

kunskapsslukande intresse! Samlingar har idag en stor plats i förskolans vardag, därför vill 

vi veta mer om vad pedagoger har för tankar och erfarenheter angående samlingens innehåll 

och betydelse.  

De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens ny-

fikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära 

sig skall stimuleras. (Lpfö 98, s. 3) 

Utifrån detta citat vill vi poängtera vikten av att barnens intressen och behov som ska syn-

liggöras i förskolans verksamhet. Vi anser att detta går att tydliggöra i samlingen då den ska 

utgå från barn som grupp samt till den individuella utvecklingen. Våra erfarenheter tyder på 

att samlingar allt för ofta är pedagogernas stund där barns delaktighet inte synliggörs, vi 

tycker därför att det ska bli intressant att få ta del av pedagogernas tankebanor i ämnet.  

 

2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar samlingens 

funktion och innehåll. Det vi närmare vill undersöka är: 

Vad har pedagoger för pedagogiska mål med samlingen? 
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3. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp relevant litteratur för studien samt redogöra begreppet 

samling. 

 

3.1 Begrepp 

 

Rubinstein Reich definierar samling som ”Samling är att gemensamt komma tillsammans, 

psykisk skärpning eller koncentration” (Rubinstein Reich, 1996, s. 7). Samlingens betydelse 

är att människor ska komma närmare varandra och därav lära samt utvecklas i grupp och 

individuellt. Som pedagog är det då viktigt att inte individen glöms bort i den stora samling-

en. Det är skillnad på hur pedagoger bemöter barn beroende på hur samlingsstorleken ser ut. 

Rubinstein Reich (1996) anser, att om barnen är fler till antalet, blir samlingen mer kontroll-

rad och styrd.  

 

3.2 Samlingens grund och funktion 

 

År 1840 grundade Fredreich Fröbel Kindergarten som var en småbarnsskola där samlingen 

hade en central roll. Samlingen symboliserade naturens och människans gemenskap och att 

båda hängde ihop i Guds rike, genom att i cirkeln bli del av gemenskapen där alla är sam-

mankopplade (Rubinstein Reich, 1996). 

Rubinstein Reich (1996) menar på att även om samling har många år på nacken, kan man se 

att dess form oftast bestått och att samlingars olika teman är ofta kopplade till naturen. Vida-

re skriver hon att oavsett årtionde på 1900- talet så har samlingen fokuserat på djur, tid och 

demokrati. 

Enligt Rubinstein Reich (1996) får individen sin ”plats” i gemenskapen och lär sig de regler 

och rutiner som samlingen innehåller. Genom att ingå i samling och tillhöra gruppen och 

samtidigt bli bekräftad själv gynnas även identitetsutvecklingen.  

Om man arbetar för att få ihop gruppen men även möter varje barns behov, så kan samling 

genera i en positiv atmosfär som till och med sträcker sig utanför samlingens ramar (Harris, 

Fuqua, 2000). Vidare menar de att samling påverkar hela dagen och också hela året när bar-

nen är i en stödjande miljö. De menare vidare att om lärare möter barnens behov och visar  

att man bryr sig om, skapar det oftast en atmosfär där barnen tar efter beteendet.  

Harris, Fuqua (2000) skriver också att samling är en angelägen aktivitet för personalen, där 

de syftar till att det ger en struktur på dagen, stärker personalens professionalitet samt att 

personen som håller i samlingen får uppskattning för vad hon/han gör. 

 

3.3 Barn och pedagogers roll i samling 

 

Pramling Samuelson och Asplund Carlsson (2003) har en uppfattning om att förskolan ska 

formas och byggas utifrån barn och inte pedagoger. De menar att det barnen har erfarit utan-

för förskolan tar de med sig in i verksamheten. För att barn ska lära måste man utgå från 

barns upplevelser, det kända och livsnära för dem. Den nya förståelsen kan då byggas på 

tidigare kunskaper (Pramling Samuelson, Sheridan, 2006).  

Emilson (2007) skriver om hur barn kan påverka sin vardag i förskolan. Studien visar att 

beroende på lärarens roll och förhållningssätt så har barn mer eller mindre att säga till om. 

Om läraren har barnets perspektiv och tar det på allvar så har barnet större chans att kunna 

påverka. Hon skriver vidare, att samling har en tydlig ram och att den också har en stark 

identitet där den markerar tydligt dess avskiljning från andra aktiviteter. Fenomenet samling 
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visar även att det oftast är läraren som bestämmer innehållet och hur det arbetet ska läggas 

upp. Målet med samlingen beskrivs som att det ska resultera i dels en gemenskap och dels 

ett lärande. Lärandet kan bestå av antingen att ett speciellt ämne tas upp eller att ett visst 

uppförande och beteende diskuteras. Emilson (2007) skriver, att för vissa lärare kan dialo-

gen lyftas fram som ett viktigt mål där barnens erfarenheter hamnar i fokus. Av resultaten av 

studien framkom att ju mer lärarna hade barnens perspektiv, desto mer inflytande fick bar-

nen i samlingen. Dock var lärarnas makt över samlingen oföränderlig. Det som spelade roll 

var lärarnas attityd och deras respons gentemot vad barnen upplevde och såg i deras barn-

värld. Kontentan var att lärarnas kontroll var att inta barnens perspektiv. Vidare skriver 

Emilson (2007), att om lärare innehar för stor roll i vad som bestäms och hur samlingen ska 

vara, är det stor risk att samlingen kommer liknas en skolsituation. Ekström (2007) påpekar 

vidare, att en samling eller annan form av aktivitet är planerad till hundra blir det svårt för 

barn att komma in med egna tankar och funderingar. Ibland har vuxna en så planerad och 

styrd mall hur själva aktiviteten ska gå till, att det blir svårt att styra om. Vuxna är bra på att 

kunna se i förväg hur vi vill att saker ska vara eller gå till, vilket gör det svårt för barnen att 

vara delaktiga (Ekström, 2007). Samling sker i många fall på förmiddagen före utevistelse, i 

ring på golvet i ett speciellt rum. Ekström skriver att han kan se, utifrån observationer, att 

pedagogernas ambition är att få dagen strukturerad, leda samt genomföra de aktiviteter som 

är planerade. 

 

Olofsson (2010) problematiserar samlingens didaktik och om den svarar upp till läroplanens 

mål. Olofsson skriver också hur en samling kan se ut samt om pedagogens syn på att barn är 

kompetenta människor som kan medverka till sitt lärande. Johansson (2004) skriver, att när 

pedagogen ser barnens kapacitet och kompetens så öppnas en värld där barnen själva kan 

utveckla sin kunskap, eftersom de är tillåtna att göra det och de blir därmed delaktiga i sin 

egen kunskap.   

 

3.4 Samlingens didaktik  

 

I Bergelings (2001) studie undersöktes bland annat samlingen, med hjälp av observationer 

och intervjuer. Bergeling skriver i avhandlingen att hon efter besök hos fyra förskolor kan 

konstatera att samlingen är den mest ordnade formen av aktivitet under dagen. På vissa sam-

lingar kunde hon se en tendens till att det bara var de vuxnas samling och att barnen allt som 

oftast inte fick utrymme eller chans att delta. Samlingens intentioner stämde inte alls överens 

med barnens intressen. Ändå ska samlingen syfta till en gemenskap, en bro mellan pedago-

ger och barn. Bergeling menar vidare, att när samlingen går sin gilla gång, dag efter dag, så 

finns det belägg att tro att pedagogerna har ett visst synsätt gällande kunskap, barn och lä-

rande. Bergeling (2001) noterar att de intervjuade pedagogerna oftast har klart för sig vad de 

ska göra men att hur och varför råder det skilda meningar om. De didaktiska frågorna, där 

bara en fråga besvaras, medför att den pedagogiska praktiken saknar hur de ska arbeta och 

vad som är syftet. Det är viktigt att man som pedagog, enskilt och gemensamt med arbetsla-

get, medvetandegör vad det är verksamheten strävar efter och vad man vill att barnen ska få 

ut av det. Bergeling kom fram till, på en förskola, att pedagoger deltar mer aktivt då de har 

planerat och har en mall att följa i samlingen. Det blir en trygghet. Ibland är det bara peda-

gogen själv som har valt ett tema och aktivitet i samlingen och det ska följas oavsett om bar-

nen vill eller inte. Det händer även att barnen får vara med och bestämma innehåll. Då är det 

fritt fram för barnen att komma med förslag på sånger och ramsor. På en annan förskola var 

det alltid barnen och pedagogerna som planerade samlingen tillsammans.  Barnens intressen, 

synpunkter samt tal fick ta plats i samlingsstunden. Även om dessa två förskolor jobbar på 

olika sätt i samlingen skriver Bergeling att hon tycker att barn sitter i samlingen för de vux-

nas skull. Barnen ser ofta uttråkade ut och är passiva medan pedagogerna är aktiva och nöjda 
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med deras uppgift. Resultatet av undersökningen går att tolka att det är nästan omöjligt att ha 

en samling för en stor grupp då man får med sig alla individer i en aktiv roll. Pedagogernas 

syfte är att nå fram till alla barn i samlingen, men det anser inte Bergeling att de vuxna gör. 

 

Harris och Fuqua (2000) skriver att korta samlingar, varierat innehåll samt då barn är inklu-

derade, resulterar i att de blir mer uppmärksamma på vad som sker. Vidare skriver de att 

lärare som envisas med att ha samling som är starkt kopplade till enbart lärarens planering 

och aktivitet blir själva delaktiga att skapa barn som har svårt att koncentrera sig och sitta 

still. En samling där barn är delaktiga och löser riktiga problem, bidrar till deras hela utveck-

ling. Barn som får delta, ha inflytande och får vara med och bestämma, bygger upp sin tilltro 

till sig själv och de lär sig att de kan. Bergeling (2001) framhåller att de arbetslag som har ett 

gemensamt förhållningssätt gentemot sin pedagogik och barnen, kan oftast inta flera olika 

funktioner, som till exempel ledare eller lekkamrat. Vidare skriver Bergeling att det påverkar 

i sin tur att pedagoger tror på barns förmåga men också pedagogers egna förmågor, i sam-

spelet. Dessutom gynnar det pedagogers anpassningsbarhet och därmed kan verksamheten 

bli en utvecklande praktik. 

Enligt Harris och Fuqua (2000) ska samlingen vara en plats där alla i gruppen samlas och att 

alla är unika samt bidrar därmed till gruppkonstellationen. Där kan också läraren visa empati 

för barnen som medför att de får en förebild hur de bildar empatiska samspel där de tar hand 

om varandra. Samspelet hjälper de också att lära sig att lyssna och bekräfta talaren med frå-

gor. Även Olofsson (2010) menar att samlingen sammansvetsar gruppen och den kantas av 

tillhörighet och trygghet. Samlingen positionerar sig som ett viktigt möte där diskussionerna 

anses som mycket betydelsefulla. En samling som gör barn delaktiga blir meningsfull och  

utveckling kan då ske.  

 

Samling ses ofta som en paus från det vanliga arbetet i förskolan. Med det menar (Olofsson, 

2010), att samling bryter av vardagen och det är här många förskollärare ser sin tydliga yr-

kesroll. Det är här de får skina lite extra, använda sin pedagogiska kunskap och fånga bar-

nen. Samtidigt är samlingen till för barnen. Aktiviteten är ett tillfälle att lära sig sociala reg-

ler och ämneskunskaper. Det visar sig dock att pedagoger ofta ser till exempel läroplanen, 

som är abstrakt i sig kring samling, som redan inkluderad i verksamheten. Arbetet behöver 

då inte utvecklas, vilket har sin effekt att verksamheten stagneras. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel kommer vi presentera den vetenskapliga teori som vi utgått ifrån. 

 

4.1 Basil Bernstein 

 

Basil Bernstein har utvecklat en sociologisk teori om pedagogik. Han menar att alla inblan-

dade i skolan ingår i en praktik, kontext, där det finns olika regler och normer som ska följas 

(Bernstein och Lundgren,1983). Dessa påverkar hur interaktionen mellan lärare och elev ser 

ut. Det har också en inverkan hur olika aktiviteter, såsom samling, bedrivs. 

 

Bernstein (2000) anser att följande begrepp, klassifikation (s.6) och inramning ( s.12), är 

inbegripna i en pedagogisk praktik där dess relationer påverkar verksamheten. Bernstein 

poängterar vidare, att klassifikation, det vill säga aktivitetens innehåll och relation till andra 

ämnen, måste kontrolleras av någon maktstruktur som ser till att lärare och barn
1
 gör de 

uppgifter som de blir tilldelade.  

 

                                                 
1
 Bernstein använder ordet elev vilket i denna studie ersatts med begreppet barn.  
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Kommunikationen mellan lärare och barn kantas, enligt Bernstein, (Bernstein och Lund-

gren,1983), av in- och uttagande av information och sker åt ena eller båda hållen. Detta in-

nebär att man som lärare kan välja att tala till eller med barnen, vilket är två olika sätt att ha 

makt.  Inramningen (s. 24) är enligt Bernstein det som styr kommunikationens åtkomst av 

information och hur öppen den är och när den är åtkomlig för barn. Här i ligger också en 

kontroll, vilket påverkar hur begränsad respektive öppen kommunikationen blir. Makten i 

inramningen kan variera och därför kan kommunikationens funktion ändras.  Slutsatsen blir 

därmed att barn får olika upplevelser beroende hur inramningen ser ut (Bernstein och Lund-

gren, 1983). Bernstein (2000) menar att makt avgör hur öppet innehållet blir samt vilket för-

hållande det specifika ämnet har med andra. Därmed har detta en inverkan på hur kontrollen, 

det vill säga hur samspel med andra utvecklas.  

 

Klassifikation och inramning innehar en maktkontroll och beroende hur den ter sig, anam-

mas dessa normer i verkligheten och blir till en vardag för både barn och lärare. Gällande 

inramning påpekar Bernstein, att det handlar om vem som granskar vad och hur interaktio-

nen kommer att se ut (Bernstein, 2000). 

 

Bernstein (2000) påpekar att varje kategori (varje ämne) har sin speciella karaktär och egen-

skaper som bidrar till att en gräns uppstår mellan ämnena, vilket Bernstein definierar som 

isolering (Bernstein, 2000, s.7). Bernstein menar att isoleringen används som en försvars-

mekanism hos människor för att undvika möjliga problem och konfrontationer som kan upp-

stå om isoleringen är försvagad. Detta mönster kan skapa ett motstånd, vilket innebär att 

man blir fast i isoleringen.  

 

Bernstein (Emilson, 2008) anser att den dold outsagda pedagogiken i dagens samhälle inte 

når fram till barn, det vill säga den fria tiden och egna ansvarat som individerna får i sitt 

lärande. Bernstein hävdar, att barn till viss grad behöver ett styrt lärande, det vill säga en 

ledare som har planerat och organiserat aktiviteter.  

 

Ekström (2007) tolkar Bernstein som att de codes
2
 (Bernstein, 2000, s.16) som skapas ut-

ifrån klassifikation och inramning ger en bild av hur den pedagogiska praktiken bedrivs. 

Dessa codes eller regler blir till en modell som följs av verksamheten. Enligt Bernstein (Ek-

ström, 2007) säger dessa regler, vad för kunskap som praktiken ska innehålla och vad som är 

målet. Dock undrar Bernstein vem som har makten att skapa dessa regler och vilken modell 

som följs. 

 

Enligt Bernstein (Ekström, 2007) finns det två pedagogiska inriktningar.  Den ena är compe-

tence mode och enligt Bernstein är den central i förskolan. Competence mode förklaras av 

Bernstein (2000, s.45) att begreppet utgår från barnens kompetenser. Han menar att barns 

innesittande kunskap är i centrum i competence mode. Det fokuseras på barns kompetenser 

samt att de har mer inflytande i aktiviteter. Klassifikationen är här svag mellan ämnena.  

 

I performance mode är det läraren som är i fokus (Bernstein, 2000, s.45). Då planeras samt 

byggs aktiviteter utifrån läraren och inte barn. Gränserna mellan olika ämnen är här stark 

och barn har en begränsat inflytande över förskolan. Praktiken syftar till en svag klassifika-

tion och svag inramning och att barnen är aktiva i sin egna kunskap. 

 

 

 

                                                 
2
 Bernstein (2000) använder begreppet codes som skapas utifrån klassifikation och inramning. Detta innebär att 

codes blir normer och värderingar i den pedagogiska verksamheten. 
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4.1 Sammanfattning 

 

Avslutningsvis vill vi tydliggöra Bernsteins teoretiska begrepp och knyta an till studiens 

ämne samling. Ovanstående beskrivs klassifikation och inramning som är två centrala be-

grepp för Bernstein och som för oss synliggörs i samlingens praktik. Både innehållet i sam-

lingen och huruvida kommunikationen förs påverkar pedagoger, barns utveckling samt del-

aktighet. Han poängterar vidare att verksamhetsplanering kring samling kan fastna i åter-

kommande mönster. Ett exempel kan vara då förskolan har liknande samling varje dag i 

flera år utan förändring. Bernstein tror att detta kan bero på normer och värderingar, det vill 

säga codes, som har införlivats i verksamheten och blivit till en vardag. Dessa mönster kan 

vara svåra att bryta och gör att en isolering skapas, det vill säga en gräns uppstår gentemot 

andra ämnen.  

 

 

5. Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs studiens metod, urval, genomförande, etik samt tillförlitligt och gil-

tighet. 

 

5.1 Fenomenografi  

 

Studien är inspirerad av fenomenografi som ansats. Fenomenografi innebär vad någon har 

för uppfattning av ett fenomen i verkligheten. Det är dennes upplevelse av fenomenet, det 

vill säga den relationen som finns mellan människan och omvärlden, som vi vill åt i under-

sökningen (Kihlström, 2007). Vidare understryker Kihlström, att det alltid är i kopplingen 

mellan person och omvärld som en uppfattning sker. 

Genom analys, det vill säga sammanfattningen av all data som samlats in, kan likheter och 

skillnader urskiljas (Backman, 2008). Av dessa bildas sedan, så kallade undergrupper eller 

kategorier där de olika uppfattningarna samlas var och för sig (Kihlström 2007). Där visas 

vad för variationer det finns i uppfattningarna och var de skiljs åt. På så sätt blir det över-

skådligt och det blir lättare att se uppfattningarna. Kontentan är dock, menar Kihlström 

(2007) att summan av alla uppfattningar av fenomen i detta fall samling, definierar fenome-

net för just de tillfrågade. 

 

5.2 Intervju 

 

För att veta vilken metod som är bäst lämpad för en undersökning måste man fundera över 

vad som ska undersökas och därav bestämma syfte. Utifrån detta skall sedan en metod väljas 

(Lantz, 1993). Valet av metod i denna studie är intervjuer, eftersom vi vill ha reda på peda-

gogers uppfattningar om samlingens funktion och innehåll. Intervjun ökar därför chansen till 

en bättre förståelse och därav kunna finna pedagogernas olika uppfattningar (Lantz, 1993). 

Utifrån denna metod blir undersökningen därför en kvalitativ studie som innefattar en verbal 

kommunikation och att fenomenet kläs i ord (Backman, 2008). Bakgrunden till val av metod 

beror på bakomliggande syfte och att det är pedagogernas syn som är i fokus (Kihlström, 

2007). Vi använder oss av kvalitativ metod för att förstå något eller någon, i vårt fall peda-

gogers tankar kring samling. (Björkdahl Ordell, 2007). Kihlström menar också, att intervju 

som metod bidrar till att undersökarna får en förståelse kring sin blivande omvärld. I detta 

fall förskolans verksamhet där pedagogers tankar lyfts upp. 
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Intervjun har enligt vår uppfattning främst sitt värde då forskningsfrågan eftersträvar 

kvalitativ bestämning av verkligheten, när man vill förstå det unika och samman-

hangsbestämda. (Lantz, 1993, s. 34.) 

Citatet ovan stärker studiens val av metod, då undersökningen innebär att få veta hur verk-

ligheten i verksamheten ser ut samt deras samlings karaktär för att få svar på syftet. När en 

analys ska göras är det alltid viktigt att planera för sin undersökning. Fokus ligger på  vad 

pedagogerna har för mål kring samling. Även utifrån detta har intervjumetod valts för att 

kunna besvara syftet.  

När intervjufrågor formats har grunden varit utifrån frågeställningen. Utifrån dessa specifika 

frågor ska syftet kunna besvaras (Kihlström, 2007). Vidare menar Kihlström att det är vik-

tigt att inte blanda samman studiens frågeställningar med intervjufrågor. Kihlström anser att 

det är av stor betydelse att som intervjuare själv besvara de egna frågorna för att få en för-

förståelse samt att frågorna är tydliga och håller sig till syftet. Det är också viktigt att inte 

ställa för många följdfrågor som blir ledande, då detta kan leda till att respondenterna inte 

äger deras svar. Det är därför essentiellt att bejaka respondenternas egna uppfattningar och 

därav inte påverka dessa (Kihlström, 2007). Lantz (1993) stärker och skriver, att det är vik-

tigt att som intervjuare kunna fråga respondenten om att utveckla sina svar ytterligare för att 

få ett tillförlitligt svar då tolkningen är ömsesidig samt tydlig. Lantz skriver vidare att om 

ömsesidig tolkning ska ske, är det bra om intervjuaren upprepar respondentens svar så att 

förståelsen har blivit korrekt.   

Vår intervju ska vara som ett vardagligt samtal där frågor ställs och byggs vidare med upp-

följningsfrågor. Med hjälp av samtal har en ökad förståelse för de pedagoger vi intervjuat 

ägt rum, detta stärker även Dimenäs (2007). Intervjuer har positiva fördelar men det finns 

även en problematik kring sanningsenlighet. Med detta menas att det inte finns några garan-

tier för att det som sägs är sant. För våra intervjuar har det inneburit att vi själva fått analyse-

ra deras svar och utgått från att svaren stämmer överens med praktiken. Vi har varit noga 

med att forma intervjufrågor (se bilaga 2) så att respondenterna har kunnat förklara hur tan-

kar, reflektioner och praktiken kring samling ser ut. Under rubriken genomförande beskriver 

vi mer ingående hur våra intervjuer gick tillväga. 

 

5.3 Urval 

 

Intervjuer ägde rum med sex pedagoger på fem olika förskolor i Västergötland, varav sex 

avdelningar. Fingerade namn har använts på förskolor, avdelningar och pedagoger. Försko-

lorna fick då namnen Solrosen, Rosen, Blåsippan, Vitsippan och Fröet. På grund av att två 

pedagoger arbetade på Solrosens förskola namngav vi deras olika avdelningar till Gul och 

Brun. Pedagogerna som intervjuades fick namnen Camilla, Julia, Lisa, Elin, Ida och Stina. 

En utav respondenterna intervjuades på telefon på grund av tidsbrist från båda hållen. Anta-

let intervjuade baserades på tid och pedagogernas arbetssituation. Förskolorna har valts ut-

ifrån en tidigare kontakt, där en viss relation fanns till verksamheten. Detta för att öka trygg-

het och värna om det öppna samtalet. Det vill säga att tillförlitlighet till praktiken samt pe-

dagogerna är etablerade, vilket skapar en bra förutsättning för intervju. I undersökningen 

spelar inte kön, förskola, avdelning, utbildning eller ålder någon roll, eftersom syfte är att få 

vetskap om pedagogers uppfattningar och inte jämföra beroende av ovannämnda faktorer.  
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5.4 Genomförande 

 

Intervjuerna har utförts på fem olika dagar beroende på pedagogernas tillgänglighet. För att 

informera har missivbrev (se bilaga 1) skickats ut där undersökningen mer ingående beskri-

vits. Utifrån detta har pedagogerna sedan fått förfrågan om deltagande i studien. Vidare be-

stämdes det tillsammans med pedagogerna, en lämplig plats samt tid. Hänsyn har tagits till 

val av miljö där intervjuer har skett ostört. Både de som intervjuar och intervjuas ska känna 

att situationen är trygg och bekväm (Lantz, 2007). Detta togs i åtanke och intervjuerna ägde 

rum i grupprum där intervjuerna kunde fortgå utan avbrott. Två av de intervjuade har fått 

missivbrev muntligt och godkänt deltagandet. Detta på grund av kort varsel då vi utökade 

antalet respondenter från fyra till sex stycken i arbetets slutskede. Vi har också valt att dela 

upp intervjuerna. Vi genomförde tre var eftersom det var mest praktiskt då vi besökte re-

spondenterna i olika kommuner.  

Tiden för intervjuerna har tagit ca 25 minuter inkluderat inledning, frågor och avslut. Det är 

de första minuterna i mötet med en annan människa som tilliten till varandra sker (Lantz, 

2007). Inledningsvis har samtliga pedagoger fått en ytterligare information om studiens syfte 

för att påminnas om genomförandets uppbyggnad. Intervjun började sedan när respondenten 

var redo.  

För att underlätta och få ner all information under intervjun (Kihlström, 2007) har bandspe-

lare använts och egna anteckningar skrivits. Detta har varit till god hjälp när resultatet sam-

manställdes. Dock har två av respondenterna uttryckligen visat ett obehag gällande inspel-

ning, därför har bara anteckningar gjorts vid dessa intervjuer. Efter intervjun var det viktigt 

att ansätta tid till att renskriva för att inte glömma bort viktiga bitar av samtalet (Kihlström, 

2007). När alla frågor var ställda och när intervjun ledde mot sitt slut avslutades mötet med 

ett tack för medverkan. 

Efter alla intervjuer gjorts har en sammanställning påbörjats och kategorier har formats. Vi-

dare har uppfattning om samling synliggjorts och analysen har kunnat behandlas.  

 

5.5 Etik 

 

När man gör en vetenskaplig undersökning så har etiken en stor betydelse. Den etiska prin-

cipen har alltså som roll att se till så att undersökningen inte kommer till skada (Kvale, 

1997). Detta är en viktig del i arbetet, eftersom detta kan ge konsekvenser. Singer (Björk-

dahl Ordell, 2007) skriver att etiken består främst av ett sunt förnuft. Det är essentiellt att 

forskarobjeket får insyn på vad undersökningen ska handla om och vad som är syftet.  

Det är viktigt att tänka på det första huvudkravet som är informationskravet, då objektet ska 

informeras om studiens författare, syfte samt hur undersökningen kommer att utföras (Ve-

tenskapsrådet, 2002). Denna information har framgått i det utskickade missivbrevet. Vidare 

är det viktigt att poängtera, att pedagogen inte är tvungen att delta samt att undersökningens 

material inte kommer utanför studiens användning (Vetenskapsrådet, 2002).  

I samtyckeskravet står det beskrivet att den som intervjuas kan när som helst avbryta inter-

vjun om personen inte vill delta (Vetenskapsrådet, 2002). Om personen väljer att avbryta 

måste detta respekteras och försök till påverkan får inte ske. I detta krav har också respon-

denten rätt att välja på vilka villkor undersökningen ska utgå ifrån. 

Konfidentialitetskravet innebär att det är essentiellt att det inte ska gå att spåra respondenten, 

det vill säga att pedagogerna i studien förblir anonyma (Björkdahl, Ordell, 2007). Det menas 

med att undersökningen sker konfidentiellt och att personerna avidentifieras så att ingen kan 



 11 

röja personens identitet (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav då responden-

terna förblir anonyma, har fingerade namn använts på både pedagoger och förskolor.  

Nyttjandekravet innebär att svaren från undersökningen bara kommer användas i forsknings-

syfte. Med detta menas att materialet inte får användas till något annat än till studien och 

bara till det specifika syftet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa fyra huvudkrav är något studien måste leva upp till för att garantera respondenternas 

säkerhet och anonymitet.  

 

5.6 Tillförlitlighet och giltighet  

 

För att kunna formulera och skriva bra frågor har det varit viktigt att veta och vara kunnig i 

området som undersökts. Detta för att forskningen ska kunna formas, fortgå samt avslutas 

med ett korrekt resultat som är tillförlitligt (Björkdahl Ordell, 2007). Därför har litteratur 

granskats där förkunskaper om ämnet fördjupats. Litteratur, forskningar, tidningar samt ar-

tiklar har lästs. Även en hel del reflektioner och tankar om den individuella syn har ägt rum 

samt bearbetats innan undersökningen startade. Detta har gjorts för att skapa en insikt i om-

rådet. 

Det har varit av stor vikt att vara medveten och reflekterat samt funderat över vår egen syn 

på ämnet innan undersökningen börjat. Detta för att inte blanda in egna tankar samt värde-

ringar i arbetet. 

För att studien ytterligare ska bli trovärdig krävs det ödmjukhet, lyhördhet och framförallt 

beakta vad respondenten har sagt. Genom att ha lyssnat på pedagogen och försöka lägga 

förförståelse och tyckande åt sidan (Kihlström, 2007) har intervjuerna förhoppningsvis re-

sulterat till ett reliabelt resultat. Om förförståelsen får kliva bakåt, och en öppenhet och ett 

intresse för pedagogers berättelse får kliva fram, så har ett svar på frågeställningen funnits. 

För att undersökningen ska resultera i en stark validitet och reliabilitet, har det krävts att ha 

vissa saker i åtanke. När det gäller validiteten, det vill säga giltigheten, har det varit viktigt 

att granska svaren så att frågeställningen har besvarats (Kihlström, 2007). För att detta ska 

kunna infrias måste syfte vara begränsat. Backman (2008) skriver om logisk precision som 

innefattar att man formulerar sina frågor så exakt som möjligt och som i sin tur skräddarsyr 

vilka metoder som ska användas. På det sättet vet man precis hur man ska gå tillväga och 

håller sig på den linjen. När frågor har formats har ett noga arbete utförts och frågor har ut-

gått från frågeställningen och därmed kopplats till syftet. Kihlström (2007) framhäver att om 

arbetet skall klassificeras som giltigt, behövs det ett resultat som alla kan begripa sig på. 

Arbetet har till synes följt en röd tråd så att läsaren förstår varje kapitel och sedan kopplats 

samman.  För att uppnå detta har resultatet analyserats i olika kategorier som gör att studien 

får en struktur och är lättare att följa. 

5.7 Analys 

 

Efter att intervjuer genomförts, transkriberades och renskrevs data från respondenternas 

svar. Det inspelade materialet lyssnades noga igenom upprepade gånger när det renskrevs. 

Utifrån transkriberingen skapades teman som sedan blev kategorier, dessa är vikänsla och 

gemenskap, delaktighet och lärandetillfällen. Kategorierna uppkom genom att svaren be-

arbetats ingående och sammankopplats med varandra. 
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6. Resultat 
 

Nedan följer studiens resultat i kategorier, vikänsla och gemenskap, delaktighet och lä-

randetillfällen, där resultatet presenteras och tolkas. Kategorierna följs sedan av en sam-

manfattning där resultatet tydliggörs.   

 

6.1 Vikänsla och gemenskap 

 

I denna kategori visar resultatet på en samstämmighet kring vad samlingen har för funktion. 

Respondenterna beskriver samlingen som att ”komma tillsammans” då det bildas en grupp 

och olika aktiviteter äger rum.  Ett centralt mål med samlingen är att barn ska få uppleva en  

gruppkänsla. Pedagogerna ansåg att samlingen genererade i att både barn och vuxna känner 

en ”vikänsla” och tillhörighet till en grupp.  

 

Ordet samling betyder för mig att vi kommer tillsammans i vår grupp. Det vill säga 

att vi ska göra något tillsammans. (Julia, förskola Solrosen, intervju den 2010-10-25). 

 

Av detta citat framgår det att samlingens funktion är att komma tillsammans och  

därav känna tillhörighet till den förskolegrupp som barnen tillhör. Detta tolkar vi som att 

Julia menar att barn ska få känna tillit till en grupp, och därav kan trygghet skapas. Elin re-

sonerar om liknande svar kring begrepp om samling. 

 

En samling för mig är en social stund, att vara tillsammans. (Elin, förskola Blåsippan, 

intervju den 2010-10-25).  

 

Elin anser att den sociala stunden är samlingens fokus. Elin poängterar vidare att det är i 

samlingen som barn får chans att utveckla sina sociala kompetenser, där man lär sig av var-

andra. Detta kan tolkas som att gemenskapen i samlingen kan generera i en social utveckling 

i grupp. Både Elin och Julia i ovanstående citat framhäver att stunder då man är tillsammans 

blir ett begrepp för samling.  

 

Pedagogen Stina beskriver liknande om samlingens funktion samt förklarar deras syfte med 

samlingen.  

 

Det är ett tillfälle att träffa alla tillsammans, för att stärka gruppen och få en vikänsla” 

(Stina, förskolan Fröet, 2010-11-24). 

 

Även i detta citat framgår det att Stina anser att samlingen är att komma tillsammans och 

utifrån detta stärka gruppen och därav försöka skapa en vikänsla för gruppen. Om en grupp-

känsla uppnås och vikänsla samt gemenskapen är god, anser pedagogen Elin att detta gene-

rerar i att barns kunskaper i grupproblematik så som turtagning, respekt och att lyssna på 

varandra tränas. Detta går att utläsa från Elins citat nedan. 

 

 

I samling lär sig barnen att ta instruktioner och samtidigt lära sig att lyssna och förstå 

vad den andre säger och menar. Här lär de också sig turtagning, att vänta på sin tur och 

att alla har rätt till sin egen synpunkt (Elin, förskola Blåsippan, intervju den 2010-10-

25). 

 

Elin tar upp i sitt citat turtagning och socialt samspel, som barnen lär sig i samlingen. 

Genom att komma tillsammans, som samtliga pedagoger har stärkt på olika sätt, lär sig 
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individer att respektera, lyssna och lära sig av varandra. Därför blir samlingens sociala 

utveckling huvudsakligen en övergripande förklaring till vad samling är, eftersom alla 

respondenter svarat överensstämmande. 
 

 

6.1.1 Sammanfattning  

 

Sammanfattningsvis utifrån pedagogerna, kan det konstateras att samlingens centrala mål är 

att uppnå en vikänsla där gruppen skapar en gemenskap. Att komma tillsammans i samling 

kan resultera i att barn känner tillhörighet som därav skapar trygghet. Samlingens sociala 

utveckling sker i gruppen och rör turtagning, respekt, lyssna och ha rätt till sin åsikt. Genom 

att vara tillsammans övas sociala kompetenser. I denna kategori blir resultatet att samlingens 

viktigaste funktion att få träffas och bli en grupp där vikänsla uppnås samt sociala kompe-

tenser lyfts fram. 

 

 

6.2 Delaktighet 

 

Barns delaktighet i samlingen är något som samtliga pedagoger anser som viktigt, men på 

två olika sätt. Den ena är den aktiva roll som pedagogerna vill att barn ska ha i samlingens 

aktiviteter, medan den andra handlar om barns chans att vara delaktiga i själva planeringen 

av samlingens möjligheter. Detta tog bland annat pedagogen Elin upp då hon anser att barns 

intresse ska synas samt styra innehållet i planerade aktiviteter.  

 

Vi bestämmer gemensamt i arbetslaget tillsammans med barnen. Att vi tänker i samma 

spår. När de andra har samling så försöker vi andra vuxna komma på frågor ur barnens 

perspektiv (Elin, förskolan Blåsippan, 2010-10-25). 

 

Elin beskriver ovan att planering är till för både pedagoger och barn. Hon talar om att peda-

goger ska låta barn vara delaktiga samt få en roll som påverkar verksamheten, så som i och 

utanför samlingen. Elin beskriver också barnens delaktighet i samling då barnen får chans 

till att diskutera, samtala och komma till tals. Även Ida stärker Elin då hon nedan tagit upp 

vikten av att lyssna på barns tankar gällande samlingsinnehåll. Hon menar på att barns in-

tressen och kunskaper ska genomsyra hela verksamheten. Hon beskriver detta genom att 

säga: 

 

Det gäller att vara lyhörd för allt, antennerna måste hela tiden vara på (Ida, förskolan 

Vitsippan, 2010-10-29). 

 

Vi tolkar detta som att Ida menar att vi som pedagoger alltid ska ha öronen öppna eftersom, 

barns fantasi och intressen kan uppkomma närsom i verksamheten. Därför är det viktigt att 

ta tillvara på den information barnen ger oss för att kunna planera samling utifrån barnen. På 

detta sätt blir barnen delaktiga i samlingens innehåll och planering. 

 

Även Lisa nämner att samlingens innehåll ska utgå ifrån barnens intressen och de ska få 

chans att kunna vara aktiva i planeringen. Vi kan se att Elin, Ida och Lisa skiljer sig till viss 

del från de övriga pedagogerna som inte diskuterade barnens intresse och delaktighet i upp-

byggnaden runt planeringen. De menade på att det är pedagogerna som bestämmer och pla-

nerar innehåll, medan barnens delaktighet istället synliggörs under samlingen. Det vill säga 

barns aktiva roll i samling.  
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Vi planerar tillsammans i arbetslaget. Vi arbetar utifrån grön flagg och det styr samt 

påverkar vad vi har för tema. 

 (Camilla, förskolan Solrosen, avd Brun, 2010-10-27). 

 

Camilla talar om att barns delaktighet i planering till innehåll inte syns och att det är peda-

gogernas roll att planera samlingen. Camilla bekräftas av Stina och Julia som också planerar 

gemensamt i arbetslaget. Vi tolkar detta som att barnens påverkan i planeringen kan därför 

här bli svår att nå, eftersom pedagogerna planerar själva. För att ytterligare styrka Camilla 

kan vi även se Julia citera liknande:   

 

Vi pedagoger bestämmer tillsammans vad samlingen ska innehålla. (Julia, förskola 

Solrosen, avd. Gul 2010-10-25). 

 

Ovannämnda citat talas det även här om att det är pedagogernas roll att planera samlingen. 

Vi kan se att Camilla, Julia och Stina arbetar på ett liknande sätt då pedagogerna själva pla-

nerar samlingen. Vi tolkar det att delaktigheten inte blir synlig i planeringen men samtliga 

har uttryckt att delaktigheten fokuseras i samlingen då barnen får påverka under samlingens 

gång. 

  
6.2.1 Sammanfattning  

 

Resultatet visar att pedagogerna har olika syn på barns delaktighet. Det kan antingen röra sig 

om att barn är delaktiga i planering av samlingens innehåll eller att de är delaktiga under 

samlingens gång. Vi har också fått fram att planering och barns delaktighet inte stämmer 

överens. Barns delaktighet i planering av innehåll är till synes ovanligt då pedagoger plane-

rar själva. Delaktighet i samlingen är dock vanligare. Citaten ovan visar att pedagogerna är 

uppdelade i två olika synsätt rörande delaktighet.  

 

6.3 Lärandetillfällen 

 

Samlingens innehåll ser varierande ut på de olika förskolorna beroende på mål och upp-

byggnad. Pedagogerna tog också upp aktivitetsval samt olika typer av teman som styr inne-

hållet i samlingen. Pedagogernas syn och uppfattningar på lärande kan synliggöras genom 

planerade aktiviteter. Elin, Julia, Lisa och Stina anser att det sociala lärandet var viktigast, 

medan andra poängterade ämnesspecifika teman så som matematik och språk. 

 

Vi har effektmål så som matematik och rytm. Vi vill att barnen ska lära sig klappa i 

rytm samt bli mer medveten om siffror och antal. (Camilla, Solrosen avd. Brun,  2010-

10-27). 

Utifrån citatet kan vi se att förskolan Solrosen avd. Brun arbetar med matematik som inne-

håll i samlingen. Detta bekräftas av pedagogen Julia, då även de arbetar med matematik och 

rytm. Detta inkluderar även musik och språk.  

 

Vidare kan vi utläsa att de övriga pedagogerna diskuterat sociala mål i samling. Dessa kan 

vara, som nämnt ovan, turtagning, respektera varandra för deras åsikter samt lyssna på var-

andra. Julia uttrycker sig så här: 

 

Vi har tänkt att alla barn ska våga prata i gruppen. (Julia, förskola Solrosen, avd. Gul 

2010-10-25). 
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Julia nämner att målet är att alla ska kunna våga prata i grupp. Vi tolkar detta som att Julia 

ser till de sociala färdigheterna. Värdegrunden blir synlig och barnen utvecklar ett demokra-

tiskt förhållningssätt som blir till en början för det sociala lärandet. Tillsammans med kate-

gorin vikänsla och gemenskap knyts det ihop tillsammans med de sociala målen. 

 

Pedagogerna Lisa och Stina har ett gemensamt förhållningssätt när det gäller samlingen som 

lärandetillfälle. Båda menar att det pedagogiska arbetet ska genomsyra hela dagen och allt är 

lärande. Både i och utanför samlingen. Varken Stina på Fröet eller Lisa på Rosen har ett 

specifikt innehåll och mål rörande samling. Stina uttrycker sig så här: 

 

Främst ska inte samlingen vara ett lärande. Det sker mer under resten av dagen. (Stina, 

förskola Fröet, 2010-11-24). 

Stina menar att samlingen inte har ett lärandefokus kring specifika ämnen utan att  

lärande sker kontinuerligt under hela dagen. Lisa stärker detta genom att lärandemål ska vara 

övergripande i vardagen och inte bara i samlingen. Stina påpekar också i intervjun att stora 

barngrupper gör att samlingen kan omöjligt vara lärande för varje individ.  

 

För att få ett lärande är det inte bara innehåll och mål som påverkar utan också hur samling-

en är organiserad. Även detta har pedagogerna olika uppfattningar om. Lisa, Stina och Julia 

säger att samling är även de stunder då andra aktiviteter äger rum oavsett tid, plats och struk-

tur. Pedagogen Julia diskuterar även att samling kan ske var- och närsomhelst. 

 

En samling kan ske närsomhelst och på olika platser. I skogen, ute på gården, vid mat-

bordet eller i soffan. En samling är alltså alla de aktiviteter vi gör med barn i grupp. 

Spelar ingen roll vilken tid, plats eller typ av aktivitet. (Julia, förskola Solrosen, 2010-

10-25). 

 

Julia menar att samling inte är i någon fast form utan kan se ut på olika sätt och kan ske när-

somhelst i verksamheten. Lisa bekräftar genom att anse att samling kan ske under hela da-

gen med varierat innehåll och plats, bara man gör något tillsammans. Övriga pedagoger be-

skriver att uppbyggnaden på samlingen oftast är densamma och sker nästan alltid i ring på 

golvet i samma rum vid en tidpunkt på dagen. Detta tolkas som att lärandetillfällena inte 

bara kan och ska ske under en förutbestämd tid samt plats utan tillfällen kan uppstå var- och 

närsomhelst i verksamheten.  

 

När det handlar om planering anser de flesta av pedagogerna att de upplever att de har tids-

press att planera samlingen. Små rum och svårt att organisera planeringen är också något 

som påverkar samlingen negativt. Pedagogen Julia nämner att de brukar dela upp barnen i 

smågrupper för att också variera innehållet. En samling behöver inte se likadan ut varje dag. 

Detta arbetssätt skiljer sig från hur Elins förskola organiserar samlingen då den sker med alla 

barn kontinuerligt. Vi analyserar detta som att trygghet kan skapas utifrån rutin då samling 

sker på samma sätt varje dag. En upprepad samling kan också bero på barns behov och verk-

samhetens uppbyggnad.   

 
6.3.1 Sammanfattning  

 

De flesta av pedagogerna betonar de sociala målen som centrala i samlingens pedagogiska 

mål. Resultatet visar att innehållet i samlingen även rör ämnesspecifika mål så som matema-

tik och rytm. Utifrån pedagogernas svar kan det utläsas att innehållet och organisationen är 

varierat, vilket kan bero på förskolans uppbyggnad, miljö och omvårdnad. Medan andra  
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förskolor har mål som rör hela verksamheten och inte bara samling. Ett lärande ska ha möj-

ligheter att ske under hela dagen.  

 

 

7. Diskussion  
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat relaterat till vår bakgrund samt den 

teoretiska utgångspunkten vi valt att använda. Här kommer även metod, urval och genomfö-

rande diskuteras. Slutligen kommer en didaktisk diskussion att redogöras hur man  

vidare kan utveckla tankar kring samling i förskolan.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Här nedan följer vi vårt resultat relaterat till tidigare forskning och egna reflektioner. Den 

teoretiska utgångspunkten kopplas även samman till diskussionen. 

 
7.1.1 Vikänsla och gemenskap  

 

Resultatet visar att alla pedagoger har en gemensam uppfattning kring samling. Att komma 

tillsammans var något som samtliga respondenter lyfte upp. Samlingens viktigaste funktion 

var att skaffa en vikänsla där gruppen får känna tillhörighet till varandra. Detta är något som 

Rubinstein Reich, (1996) också visat och konstaterar att samlingens definitionsgrund fak-

tiskt är att komma tillsammans. Om vi ska utgå ifrån oss själva anser även vi att samling är 

att mötas i grupp. Det vill säga en stund då man gör något tillsammans. Harris och Fuqua 

(2000) skriver att en gemenskap och vikänsla är en viktig del för barngruppen i förskolan, då 

det sociala lärandet utvecklas. Resultatet visar att detta blir en utav samlingens största funk-

tioner, då resultat visar att alla pedagoger poängterar gruppkänsla som en central del. Harris 

och Fuqua (2000) anser också att samspel har en viktig del i en situation där barn och vuxna 

samlas. Där tränas barn på att lyssna och att tala i grupp när ett socialt samspel äger rum. Vi 

anser att gruppen är till för att få en tillhörighet och att det är ett bra tillfälle att skapa sociala 

regler, diskutera dessa och se till att de efterlevs. I en grupp där tillit och trygghet finns upp-

lever vi att utveckling sker lättare. Här kan man diskutera konflikter, känslor och empati. I 

relation till oss själva generar vikänsla till att vi känner oss viktiga och behövda i gruppen. 

Detta gör att man söker sig till gruppkonstellationer där man fyller en funktion och bidrar till 

gruppen. Vi tror att varje individ i en grupp har en roll som bidrar till gruppens karaktär, där 

alla roller ger och tar lärande av varandra.  

 

Utifrån ovan bidrar gemenskapen till en gruppidentitet. Rubinstein Reich (1996) anser ytter-

ligare, att gruppen gynnar den individuella identitetsutvecklingen. Vi anser också att en 

grupp kan bidra till den individuella utvecklingen, då alla lär av varandra. Att bli trygg i en 

grupp gör också att barnen vågar testa nya saker då stöttning finns. Harris och Fuqua (2000) 

skriver att den vuxna i gruppen är en viktig förebild som barnen kan se upp till. Det är därför 

viktigt att man som pedagog är medveten i allt man gör. Med detta menar vi att allt handlan-

de, både i och utanför samling, påverkar barnen och deras utveckling av deras lärande.    

 

Vi anser att det är viktigt att pedagoger vet vad samling står för och att det finns en gemen-

sam syn samt grund för att bygga vidare på och utveckla. Bergling (2001) anser att om pe-

dagoger har samma syn på samling, mål och har en gemensam uppbyggnad samt struktur 

skapas en bättre atmosfär i hela gruppen. Vi anser att det är pedagogernas roll att kunna för-

klara allt som sker och görs på förskolan. Vår tanke är att bakgrunden till allt innehåll i för-

skolan ska kunna beskrivas.  
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Utifrån intervjusvaren kan vi utläsa att bra tankar och idéer finns kring samlingen hos peda-

gogerna. Skulle dock ha varit intressant att se hur pedagogerna faktiskt arbetar med deras 

idéer i det praktiska arbetet. Praktiserar de uppfattningarna som de uttrycker? Av våra erfa-

renheter är allt lättare sagt än gjort. Vi betvivlar inte deras trovärdighet men vi vet att försko-

lans verksamhet är en komplex värld där många faktorer spelar in, till exempel tid- och per-

sonalbrist. Detta i sin tur gör att förskolans förutsättningar inte alltid är de bästa. 

 

I vår studie var det bara tre pedagoger som tog upp samlingen som en stund som kan upp-

komma vilken tid samt plats som helst. Pedagogerna menar att samling i sig bara handlar om 

att göra något tillsammans oavsett tid, form, uppbyggnad. Det är lika mycket en samling när 

en liten grupp sitter och spelar spel eller gör en aktivitet på gården som när vi alla samlas i 

ring och har den traditionella samlingen. Om samling är att komma tillsammans och skapa 

gemenskap så kan vi dra som slutsats att samling borde kunna ske var som helt samt oavsett 

tid. Men så är inte fallet. Även om samling är att komma tillsammans och göra aktiviteter i 

grupp finns det mönster som talar om att samling ska ske i ring på en speciell tid. Detta stär-

ker även Ekström (2007) som skriver att det är vanligast att förskolor följer en strukturerad 

mall kring organisationen kring samling. Vi anser att detta kan vara normer som har upp-

kommit under åren och för att utveckla eller ta bort dessa krävs det att man som pedagog 

själv funderar över samlingens funktion är, för att tankarna ska vidgas.  

 

Samling är, enligt oss, en stund då barnen ska vara i centrum och organisation ska utgå från 

den barngrupp man har. Det vill säga att alla barn är olika och kräver skilda samlingsformer. 

Bergeling (2001) ifrågasätter för vem samling görs då hon skriver att samlingen ägs och 

organiseras oftast utifrån de vuxna. Om detta är fallet i många verksamheter blir vi oroliga 

att barns bästa hamnar i skymundan. Trots att pedagogernas tanke med samling är att den 

kan ske var som helst och oberoende tid, så tolkar vi att tanke och praktik inte hänger sam-

man. Detta eftersom samlingen bara sker i ring på golvet. Vår tanke som slog oss var då 

varför alla pedagoger hade samling i ring och likadan uppbyggnad. Hur kommer det sig att 

så få av förskolorna hade samling på eftermiddagen eller kanske vid bord istället för i ring. 

Är det att ring är det bästa sättet att samlas på? Samlingens organisation har anknutits till 

Bernstein (2000) och med hans hjälp kan vi konstatera att codes existerar i förskolans verk-

samhet. Att normer samt värderingar finns kanske både är positivt och negativt när det hand-

lar om dess påverkan i förskolan. Bernstein menar att praktiken innefattas av regler och 

normer som blir till en modell att följa. Kopplat till ovanstående, blir att samlingens funktion 

och innehåll blir bestående i dess form utan någon vidare ifrågasättning. Här kan vi också se 

en mycket stark klassifikation och isolering där Bernstein (2000) hävdar, att isolering kan 

göra att en förändring som att till exempel ändra samlingens form eller funktion, skapar en 

oro och otrygghet inför det okända vilket kan göra att förskolor blir fasta i sina mönster. Vi 

menar att om pedagoger ständigt reflekterar över samlingens verksamhet och syfte så syn-

liggörs dessa mönster ganska snabbt och därmed kan vidare utveckling ske. 

 

Vidare kan vi även se att pedagogers resonemang om samlingen kan relateras till Bernsteins 

tankar och hur vi kan se att en förändring är på gång. Vi kan se att inget om samling står 

beskrivet i läroplanen. Det skrivs bara vad och varför det ska ske. Hur- frågan är lämnad för 

förskollärarna att tolka. Så samling är inte givet, men lever ändå kvar hos många. Samlingen 

är en tradition och har nästan blivit en ritual (Olofsson, 2010). Vi anser att förskolan har 

barn med olika intellektuella förutsättningar, behov och intressen, det därför omöjligt att nå 

fram till alla i en samling. Vi anser att samlingens tradition och historia sitter djupt fast i ett 

mönster, som Bernstein (2000) kallar för codes, som håller på att brytas med hjälp av tankar 

som pedagoger håller inom sig. Även för oss är detta något som sitter djupt inne och som är 

svårt att bryta. Vi hoppas att samlingens syn är på väg att vidgas och att pedagoger i dagens 
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samhälle vågar testa nya saker och inte bara följa det trygga och traditionella. Det är dags att 

isoleringen bryts. 

 
7.1.2 Delaktighet  

 

Av intervjuerna framgår det att delaktighet är centralt hos många av pedagogerna. Dock har 

synsätt, arbetsätt och tolkning varierat i deras svar. Delaktighet är för pedagogerna i försko-

lan det som rör barns påverkan i vardagen i förskolan. Utifrån pedagogernas svar tycker de 

flesta att barns intressen och delaktighet ska vara utgångspunkten. Dock säger några  emot 

sig själva när de anger att det är arbetslaget som bestämmer samlingens innehåll. Vi tolkar 

detta som att delaktigheten för barn i dessa förskolor handlar om den aktiva rollen de får i 

samlingen och inte i planering och innehållspåverkan. Kan detta bero på att det finns codes 

(Bernstein, 2000) som är så djupt inrotade att det mönstret inte går att bryta. Med detta me-

nar vi att det är normer och värderingar som lever kvar i förskolan då det är pedagogerna 

som ska planera och leda i samling. Detta blir lätt en makt som vuxna känner sig starka i och 

resulterar i deras makt över innehållsplanering. Emilson (2007) anser om barns påverkan, att 

om pedagoger tar för stor roll, bestämmer samt tar makten att själv planera och bortser från 

barnen, uppstår det lätt en skolsituation där barnen blir elever. Detta kan man också se tyd-

ligt när de rör ämnesspecifika aktiviteter som matematik när pedagogen själv valt ämnen, att 

barnens deltagande inte blir så stor. Det ämnet som pedagogen då valt blir då i fokus och 

inte utveckling utifrån barns lust att lära.  Men av svaren att döma kan vi se att det finns  en 

medvetenhet kring barns delaktighet och inflytande, så kanske är en förändring på gång? Vi 

är av samma åsikt som Bergeling (2001), när hon skriver att det är viktigt att man som peda-

gog och gemensamt i arbetslaget reflekterar och medvetandegör hur arbetet ska fortlöpa och 

vad som är syftet. Vi menar att om det finns ett klart syfte och det finns ett gemensamt för-

hållningssätt kring barns delaktighet, är det lättare att nå målen.  

 

Bernstein (2000) anser att i denna studie handlar det om den makt som försiggår och vem 

som har den, har en inverkan hur öppet innehållet blir, samlingens inramning. Genom att 

arbetslaget bestämmer innehållet så blir det inte åtkomligt för barn, vilket gör att de inte kan 

bli delaktiga. Att barn då blir försummade i samlingen och att de bara blir publik stämmer 

inte överens med hur vi personligen ser på samling. Barn ska vara utgångspunkten för inne-

hållet samt att deras delaktighet fokuseras under aktiviteten. Olofsson (2010) skriver att pe-

dagogerna ser samlingen som en paus från den verkliga verksamheten.  

 

Samling har, som vi tolkar, en tydlig avskärmning från resterande aktiviteter i förskolan. 

Bernstein (2000) skriver att varje klassifikation, i detta fall samling, har en stark gräns gent-

emot andra klassifikationer, aktiviteter, vilket han kallar för isolering. Om man har stark 

isolering innebär det att samlingen blir som ovan nämnt en isolerad aktivitet, skiljd från den 

övriga verksamheten. Hälften av pedagogerna hade en traditionell samling i en ring och den 

var klart och tydligt skiljd från andra aktiviteter. Vi reflekterar om samlingen hade varit 

integrerad, tagit med hela verksamheten in i samlingen, det vill säga att det inte finns någon 

isolering mellan aktiviteter, hade då barnen fått mer inflytande och hade ett mer mångfacet-

terat lärande kommit till stånd? Emilson (2007) skriver att det är läraren som avgör med sitt 

förhållningsätt mot barnen, om barnen kan påverka eller inte. Emilson menar att om läraren 

har barns perspektiv och deltar i deras värld så har barnen mer chans att få inflytande i verk-

samheten. Vi själva anser att det är viktigt att se utifrån barnens värld och vara positiv till 

barns upplevelser så att de kan påverka deras vardag. Att se barn som jämlika oss vuxna och 

att se barn som individer som tas på allvar är viktigt i förskolan.  

 

 



 19 

 7.1.3 Lärandetillfällen 

 

För att nu kunna gå vidare och diskutera likheter och skillnader i pedagogernas svar krävs 

det att vi tittar vidare på samlingens innehåll för att se om även där finns codes (Bernstein, 

2000) som påverkar samlingen. Med detta menar vi, att om innehållet styrs av ett upprepat 

mönster kan detta bero på att normer och värderingar lever kvar i förskolan. Utifrån resulta-

tet kan vi se att samlingens mål är att barn ska känna trygghet samt kunna vara mer öppna i 

grupp. Vi anser att det viktigaste svaret i denna fråga inte var vad de hade för mål utan att 

det faktiskt fanns mål.  

 

Bergeling (2001) skriver att många pedagoger vet vad de vill uppnå med samlingarna men 

tvivlar på varför, samt hur de ska gå tillväga. Detta skapar tankar hos oss eftersom pedago-

gerna har olika tankar kring mål om uppbyggnaden kring innehållet. Vi kan utifrån målen 

diskutera om de uppnås eller ej. Detta är något som samtliga även här ansåg att de gjorde. 

En pedagog berättade att barnens sätt att prata och öppenhet till varandra har förbättras med 

hjälp av övningar och aktiviteter i samling.  Eftersom trygghet och samtal var ett mål för 

denna förskola, ledde samlingen i detta fall till utveckling och lärande, vilket var det största 

målet med samlingens existens.  Detta skriver även Emilson (2007), som menar att barns tal 

samt språk utvecklas i bra grupp.  

 

Demokrati och värdegrund tränas i samlingens sociala stund. Detta genom att barnen lyssnar 

på varandra, turtagning, respekt, samt att barnen får chans att lyfta sina åsikter och påverka 

förskolans praktik. Emilson (2007) skriver att de barn som är delaktiga, har inflytande över 

verksamheten och får vara med att påverka, skapar en tilltro till sig själv samt att de bygger 

upp en självbild att de är kapabla individer. Vi anser att demokrati och värdegrund är något 

som är viktigt för alla människor och bör påbörjas tidigt. Förskolan har en stor roll i detta då 

grunden till lärande skapas. Med detta menar vi att ju tidigare barn får en chans och reflekte-

ra vad demokrati och värdegrund innebär, desto bättre är de rustade för framtiden då sociala 

krav alltid finns. Samlingens lärandetillfälle är här ett sätt att nå barn i grupp. Vi tror att man 

i denna stund kan ta tillvara på gruppens dynamik och problematisera dess uppbyggnad.  

 

När det handlar om planering arbetar pedagogerna ihop och försöker bestämma tillsammans 

vad samlingen ska innehålla. Detta anser Bergling (2001) också vara en stor fördel, eftersom 

det gynnar barn om pedagogerna är ense om vad som ska ske. Dock ser vi att några av peda-

gogerna hävdar att barnens intresse ska styra innehållet i samlingen men bara en pedagog 

har i praktiken låtit barn vara med i planeringen. Utifrån övriga svar funderar vi hur det ska 

gå till, eftersom det är här pedagogerna själva som planerar och bestämmer aktiviteter ut-

ifrån teman. Harris och Fuqua (2000) skriver att samlingen är för pedagogerna väldigt viktig 

och att den har en struktur. Både Harris och Fuqua och Olofsson (2010) beskriver pedago-

gers yrkesroll och professionalitet ligger i samlingen. Vi funderar kring varför samlingen har 

blivit en så stor del av verksamheten. Vi menar att pedagogiken ska närvara hela dagen och 

inte bara på en viss tid.  

 

Av de intervjuade så svarade hälften att de hade sång och ramsor på samlingen. Bergeling 

(2001) skriver i sin studie att när väl barnen (ofta pedagogerna som bestämde innehållet an-

nars) fick välja innehåll, fick de välja vilka sånger och ramsor som skulle vara med. Kan det 

vara så att finns en koppling mellan dessa resultat? Egentligen är det pedagogerna som väljer 

”sång och ramsor” men att barnen tillåts att välja vilka som ska tas upp. Om vi använder 

Bernsteins (2000) inramning så kan vi se att kommunikationen mellan lärare och barn är 

starkt kontrollerad. Lärarna släpper bara in barnen nätt och jämnt så att sångerna och ram-

sorna blir åtkomliga för dem. Vidare skriver han att makten avgör hur öppet innehållet blir 

samt att det har en påverkan hur samspelet med andra, utvecklas. Vår reflektion blir att lära-
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ren har makten över samlingen och att barnen knappt släpps igenom och får då välja av det 

som lärarna egentligen redan har valt. Bernstein (2000) skriver dock att det kan vara bra för 

barn att ha styrda aktiviteter som pedagogerna har planerat. Vi tolkar detta som att barn i  

viss grad behöver en struktur där rutiner och ramar finns. Enligt vår uppfattning är det barn-

gruppen som styr behovet av samlingens uppbyggnad. Det är vi som pedagoger som har den 

största insynen i barngruppens konstellation och därav avgöra det bästa för barnen. 

 

Beroende på hur klassifikationen och inramningen ser ut, så har det inverkan på hur sam-

lingen planeras och genomförs. Då sker isolering och utvecklingen stannar upp, till  

exempel då man fastnar i återkommande teman. Som Bernstein (2000) skriver så faller för-

skolan under competence mode där det är menat att barn har inflytande i verksamheten och 

att praktiken utgår från dem. I competence mode skriver Bernstein, att barn ska ha en stor 

roll och det är de som är utgångspunkten i verksamheten. Vi tolkar de intervjusvar vi fått 

som att hälften av förskolorna följer competence mode medan de övriga hamnar utanför, 

eftersom det är mer fokus på lärarens planering och samlingens innehåll istället för barnens 

intresse. Camilla och Ida framhöll betydelsen av att ha ett tydligt slut och början i samling-

en. Emilson (2007) menar att samlingen har en klar och avskärmande gräns och identitet 

mot andra aktiviteter i förskolan. Med Bernsteins (2000) begrepp klassifikation kan vi här se 

att samlingen har en stark klassifikation gentemot andra aktiviteter. Genom att pedagogerna 

anser att samlingen skall ha en klar början och slut, anser vi att andra ämnen som kan tänkas 

vara intressanta för barnen, inte får någon chans att inkluderas. Bernstein skriver även att 

klassifikationen måste regleras med hjälp av någon maktstruktur för att kontrollera att lärare 

och barn gör de tilldelade uppgifterna. I vissa situationer, som pedagogerna beskriver,  får vi 

den uppfattningen att pedagogerna innehar makten i samlingen, vilket vi anser, gör det svårt 

för barn att hävda sig. Emilson (2007) bekräftar detta också genom att poängtera att makten 

blir bestående till lärarnas fördel, när samlingen är så strukturerad. Men intressant att notera 

är att vår studie visar att pedagogerna tycker att det är viktigt med barns deltagande i sam-

lingens innehåll och utformning. Vi anser att det blir en paradox med att samtidigt inneha 

makten och att barnen ska ha inflytande. Sättet att arbeta på funderar vi på om detta bidrar 

till en osäkerhet kring samlingens funktion. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Härnäst presenterar vi studiens val av metod samt uppbyggnaden av vår studie. Vi valde att 

använda oss av en fenomenografisk studie som speglar pedagogers uppfattning (Björkdahl 

Ordell, 2007). Detta ansåg vi var ett bra sätt att utgå ifrån. Genom intervjuer har pedagogers 

olika uppfattningar kunnat urskiljas. Vi är nöjda med vårt val av metod och anser att meto-

den intervju, var ett bra sätt att få svar på syftet. 

 

Intervjufrågorna samt mötet med pedagogerna skulle ske som ett vanligt samtal där följdfrå-

gor så som vad, hur och varför kunde få förekomma. Vi upptäckte dock ganska snart att det 

öppna samtalet inte alltid var det bästa. Detta på grund av att vi kunde påverka pedagogerna 

och deras sätt att svara. Det var svårt att undgå vår tolkning i intervjun, vilket kanske påver-

kade pedagogerna i utformningen av deras svar. Vi har dock fått ta ett steg tillbaka och fo-

kuserat på pedagogernas egna svar. Utifrån detta märkte vi därför snabbt att vi fick hålla oss 

till frågorna som vi hade på pappret och inte inleda eller inflika med egna kommentarer. I 

största möjliga mån höll vi oss till den röda råden och frågorna flöt på bra. Kihlström (2007) 

skriver att det är viktigt att lägga sin egen förståelse kring ämnet åt sidan i en intervju och 

undersökning för att inte omedveten påverkan ska ske. Vi ansåg att detta var mycket svårt 

och att det var en utmaning att bara lyssna och inte kliva in i samtalet med egna reflektioner.  
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Val av plats och tid för intervjun har fortlöpt bra då de båda stämt överens med vår plane-

ring. Valet av förskolor valdes utifrån en viss kontakt och en fundering blir då om resultatet 

påverkades för att vi hade en relation med de som vi intervjuade. Detta är något som vi inte 

kan ge svar på, men det kan vara så att undersökningen har blivit påverkad på ett sätt som 

den inte hade blivit annars. Om vi valt förskolor där vi inte hade haft någon kontakt eller 

relation till, hade det då blivit mer tillförlitliga svar? Vi menar att oavsett vald förskola, med 

relation eller inte, finns det både för- och nackdelar. Fördelen är att om en etablerad kontakt 

finns bygger det upp en trygg atmosfär vid intervjutillfället, vilket underlättar samtalet. 

Nackdelen kan bli att relationen tar över samtalet och frågorna blir inte tillförlitliga. Samti-

digt tror vi att en relation gör det lättare att få svar på intervjufrågorna. Därför har det blivit 

en balansgång där vi varit extra försiktiga och verkligen fokuserat på frågornas röda tråd. 

Det vi har framförallt tänkt på är att vi har varit nyfikna och ställt relevanta frågor utifrån 

syftet. Ovan har vi skrivit att vi ville ha ett öppet samtal, vilket kanske inte hade gått om 

förskolor med ingen relation till, valts. Även om relation finns är det viktigt att fokus på in-

tervjun och frågor innehas, vilket vi anser att vi har haft och därmed, tror vi, fått tillförlitliga 

och giltiga svar. 

 

För ytterligare reflektioner har vi funderingar kring huruvida antalet intervjupersoner har  

påverkat resultatet. Vi valde från början att intervjua fyra pedagoger för att besvara syftet. 

Anledningen var i största mån tidspress, vilket påverkade val av antal. För att få en mer till-

förlitlig studie gjordes en utökning av de intervjuade från fyra till sex. Men frågan som vi 

fortfarande ställer oss är om resultatet hade påverkats och blivit mer sanningsenligt om anta-

let varit ännu fler. Kanske kunde vi valt att intervjua åtta istället för sex. Studien hade då 

kanske blivit mer djupare och mer trovärdig om större bredd fanns. Men vi anar att detta 

hade blivit svårt att hinnas med, eftersom tid är en stor faktor i studiens uppbyggnad. Denna 

fråga finns hos oss och det hade varit intressant att se hur studien hade formats samt hur re-

sultatet påverkats om fler intervjuer gjorts. Dock anser vi att materialet räckt till för att  

besvara vårt syfte och därav mättat i förhållande till syftet. Syftet har enligt oss blivit  

besvarat.  

 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser  

 

Följande text kommer behandla de didaktiska konsekvenser utifrån studiens resultat. Vi fun-

derar kring de olika kategorierna och ger praktiska exempel på hur samlingen kan utvecklas.  

Utifrån denna studie kan vi konstatera att pedagogers svar ibland säger emot sig själva samt 

att den tidigare forskning som gjorts överensstämmer med pedagogernas uppfattningar kring 

samling. En fråga vi ställer oss efter genomförd studie är: Hur kan medvetenheten om barns 

delaktighet bli ett givet inslag i samlingens planering och innehåll? Vi anser att barn ska 

vara utgångspunkten i all verksamhet som förskolan bedriver. 

 

För att barnen ska kunna ha chansen att påverka och ha inflytande krävs det, tror vi, av pe-

dagoger ett stort engagemang och ett genuint intresse för att fånga barnens tankar och intres-

sen. Som pedagog måste vi alltid ha barnens bästa framför ögonen så vi undrar hur bra blir 

det egentligen för barnen i en vuxenplanerad samling? Vi vill åt barnens perspektiv inte de 

vuxnas. Det gäller för alla pedagoger att alltid reflektera över och medvetandegöra syftet 

med samlingen, men också verksamhetens syfte. Detta resulterar förhoppningsvis i ett mer 

medvetet mål som gör det mer synligt och kan därför bli lättare att nå. För att barnen ska bli 

delaktiga kan man till exempel observera barnens lek för att se deras intressen, ha ett stor-

möte där barnen får lyfta fram sina tankar. Att man som pedagog skapar tillfällen där barn 

får säga sin åsikt och att man blir lyssnad på. Det är viktigt att pedagoger tar tillvara på bar-

nens idéer för att skräddarsy en verksamhet som är just till för barnen. 
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Alla pedagoger i vår studie framhäver att ”komma tillsammans” i samlingen är ett viktigt 

mål. Vi hävdar att detta kan man göra var- och närsomhelst som några i vår studie också 

bekräftar. Att tillhöra en grupp, en gemenskap i förskolan anser vi som väldigt viktigt då det 

är betydelsefullt för sammanhållning och att gemensamma problem, som till exempel kon-

flikthantering, kan lösas tillsammans. Men detta kan även ske utanför samlingens ramar. 

Gruppens samhörighet kan lika väl skapas utomhus och vi anser att det är betydelsefullt att 

allt lärande, inte är just sammankopplat med en bestämd tid på dagen där det sker. Då tror vi, 

att det är lätt hänt att lärandet får en stämpel av att det bara sker vid vissa stunder istället för 

under hela dagen. Det vi vill få fram är att alla aktiviteter som faller under verksamheten är 

lärande och att det sker överallt. 

 

Vidare när det gäller lärandet i samlingen kan vi utröna att pedagogernas ämnesspecifika 

aktiviteter oftast är isolerade för använda Bernsteins (2000) begrepp. Det är oftast statiskt, 

oförändrat och korsar ogärna gränser. Som pedagog, anser vi att det är essentiellt att ämnen 

kan korsa gränser och att det är integrerat. För att återkoppla till barnens delaktighet så är det 

också viktigt att pedagoger är så pass flexibla att de kan ta in barnens intressen i samlingen 

och att det kan korsa gränsen till ett annat ämne. Barns tankar får inte stoppa gränsöverskri-

dande till andra ämnen. Vi anser att det är pedagogens kompetens, sin kapabilitet att se ut-

över gränserna och inbjuda barnen till påverkan av samlingens innehåll och funktion. 

Med denna studie har vi en önskan om att alla (inklusive oss) pedagoger har ett reflekteran-

de förhållningssätt gentemot samling samt att syftet med samling alltid är närvarande. För 

vem görs samlingen? Vad innehåller den och vad ska barnen lära sig och varför är det vik-

tigt? Vi vet att det är lättare sagt än gjort men vi hoppas att denna undersökning ska bringa 

klarhet till att ett gemensamt mål skapas och alla trådar faller på plats. Vi menar att ett re-

flekterande synsätt gör det smidigare att få en konsekvent verksamhet där barnen ses som 

dess innersta kärna. 

 

Avslutningsvis vill vi delge vår tanke om att barn och barns perspektiv ska vara utgångs-

punkten i förskolans verksamhet, likaså som i och utanför samlingen. 

 

 

 

7.4 Förslag på vidare forskning  

 

Samlingens begrepp, mål och betydelse i förskolan går att forska vidare på utifrån många 

synvinklar. Vi anser att en ytterligare studie om samlingens mål, praktik och uppbyggnad 

skulle vara intressant att forska mer om. Med hjälp av observationer skulle vi kunna utröna 

hur samlingen genomförs i verkligheten. Att kombinera både intervjuer och observationer 

kring samlingen, tror vi, skulle resultera i ett samband mellan dessa och få ett intressant re-

sultat, där en jämförelse mellan pedagogernas tankar och funderingar kring samlingen samt 

det praktiska arbetet i vardagen.  

 

Vidare forskning skulle också kunna röra barns delaktighet i samlingen med både intervjuer 

och observationer. Hur upplever barnen deras inflytande? Får de komma till tals och tycker 

de att de får  påverka samlingens uppbyggnad? Bjuds de in i samlingen?  

 

Ovanstående frågor väcktes under studiens gång och uppslagen gör oss mer intresserade av 

samling som fenomen i förskolan. 
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7.5 Tack 

  

Vi vill tacka alla respondenter och handledare samt vänner som har stöttat oss genom studi-

en. Ett extra tack till de pedagoger som ställde upp med kort varsel. Utan er hjälp hade inte 

denna studie varit möjlig! TACK!  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev: 

 

Hej! 

 

Vi heter Anna Thor och Lenita Bondesson och går sista terminen på lärarutbildningen, med 

inriktning mot förskola och förskoleklass, vid Högskolan i Borås. Vi har valt att undersöka 

hur pedagoger uppfattar samlingens funktion och dess pedagogiska mål. 

 

Vi kommer att utföra intervjuer med personal på förskolor. För att underlätta arbetet kom-

mer vi att använda oss av bandspelare och spela in samtalet samt skriva egna anteckningar.  

 

Din medverkan är frivillig och vi kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska principer 

som finns, inget du säger kommer att kunna kopplas till dig. Du får avbryta din medverkan 

när som helst om du känner att du inte vill delta längre. Det du berättar kommer enbart att 

användas till att besvara syftet i vår undersökning.  

 

Vi skulle uppskatta om just du tog dig tid att medverka. Du får gärna ta kontakt med oss om 

du har några frågor eller funderingar kring vår studie. 

 

Tack på förhand 

 

Anna Thor  

Mail: xxxx@xxx 

Tel: xxxxxxxxxx 

 

Lenita Bondesson 

Mail: xxxx@xxx 

Tel: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

 

 

Vad är en samling för dig? (Med samling menar vi när pedagoger och barn samlas tillsam-

mans) 

Hur är samlingarna organiserade här hos er? 

Varför har ni samlingar? 

Har ni några speciella pedagogiska mål uppsatta på förskolan för just samlingsstunderna?  

Anser du att ni uppnår era pedagogiska mål genom samlingarna? 

Är du nöjd med era samlingar eller finns det något du skulle vilja förändra? 

Vad tycker du att en samlings ska innehålla? Varför? 

Hur planerar du/ni en samling? 

Vem bestämmer vad den ska innehålla?  

 

 

 

 

 

 

 

 


