
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

På jakt efter samlingens innebörd i förskolan  

 
– ett lärarperspektiv  – 

 

 
 

 

 

 

Lisa Bååth & Malin Östlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 2006 Handledare: Birgitta Odelfors 

Pedagogik med didaktisk inriktning C   

        

________________________________________________________________ 

C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 



 1 

SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete är att få kunskap om samlingens innebörd i förskolan. 

Samlingen är en del av den vardagliga verksamheten i förskolan. Det är en pedagogstyrd 

aktivitet som ofta innehåller upprop, sång, samtal, berättelser och olika teman. Våra 

forskningsfrågor är att vi vill veta hur samlingen i förskolan är utformad, varför samlingen 

används som arbetssätt och vad förskollärarna anser att samlingen har för mening för barns 

lärande. För att få svar på våra forskningsfrågor har vi gjort en intervjustudie, där vi intervjuat 

fem förskollärare. Examensarbetet innehåller även en litteraturbakgrund som handlar om det 

sociokulturella perspektivet, samlingen och barns språkutveckling. Vi har analyserat 

intervjumaterialet och med hjälp av tidigare forskning har vi kommit fram till några slutsatser. 

Gruppkänslan och samtalets betydelse har framkommit som centrala delar i samlingen. Det 

har framkommit i studien att samtalet har stor betydelse för barns språkutveckling i 

samlingen. Trygghet, rutiner och tid till att uppmärksamma varje barn, har förskollärarna 

poängterat som viktiga delar. 
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1. INLEDNING 

För vårt examensarbete har vi valt att inrikta oss mot förskolan, därför att vi i framtiden vill 

arbeta inom den verksamheten. Vi vill få insikt i samlingen på förskolan, och den innebörd 

den kan ha för förskollärarna och deras arbete med barns lärande. Ingrid Pramling 

Samuelsson & Sonja Sheridan (2006) skriver att: 

Den pedagogiska verksamheten i förskolan skall främja barns lärande och den 

stora utmaningen för lärarna ligger i att förena barnets och samhällets mål för 

lärandet, på så sätt att barnet bevarar sin lust och vilja att lära genom livet. 

Barns lärande skall ske i en pedagogisk verksamhet som är organiserad så att 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Samtidigt skall den vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar (Pramling Samuelsson & Sheridan 

2006, s27). 

 

En av de saker som gör att vi är intresserade av att arbeta i förskolan är att där kan man som 

förskollärare utgå från vardagliga aktiviteter i arbetet med barnen. Vi anser att man som 

förskollärare inte har några fasta ämnen eller kursplaner, som gör att barnen ska kunna en viss 

sak vid en viss tidpunkt. Förskolläraren kan då samtala med barnen om fenomen på ett 

vardagligt sätt i leken och i samlingen.  

 

Samlingen är ofta en lärarstyrd aktivitet på förskolan, där sitter barnen i ring och sjunger, äter 

frukt och pratar om olika teman. Ann Granberg (1999) skriver att samlingen kan bestå av: 

”upprop, sång och musik, rim och ramsor, lekar, sagoberättande, rytmik och rörelse” 

(Granberg 1999, s 71). Vi vill undersöka samlingen och vad förskollärarna säger om den och 

dess innehåll. Vi vill ur ett lärarperspektiv ta reda på hur man kan använda sig av samlingen, 

för att stimulera och uppmuntra barns lärande och kommunikation. Vi anser att språket är en 

central del i barnens utveckling under deras tid på förskolan, och därför tycker vi det är viktigt 

att ta reda på samlingens eventuella betydelse för språket.  

 

Granberg (1999) menar att samlingen har stort värde för at skapa grupptrygghet, öva sig att 

lyssna på andra och koncentrera sig, även att kunna vänta på sin tur, tala inför en grupp och ta 

in information. Många förskollärare som vi träffat på vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) under vår lärarutbildning, har även de försvarat samlingen med att där ska barnen lära 

sig sitta ner, koncentrera sig, samtala och lyssna på andra. Det står inget i Läroplanen för 

förskolan 1998 (Lpfö 98) som kan stärka att man ska ha arbetsformen samling. Det står dock 

att barn ska utveckla sin förmåga att kommunicera med andra, lyssna, fungera i grupp samt 

respektera varandra. Vi vill se hur och om förskollärarna i vår studie kopplar samlingen till 

målen i Lpfö 98. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Vi ska i vårt examensarbete undersöka den planerade samlingen i förskolan. Syftet med 

arbetet är att vi ska undersöka samlingens innebörd i förskolan ur ett lärarperspektiv. Vi 

kommer att beskriva och diskutera hur förskollärare ser på barnets språk- och 

samtalsutveckling i samlingen, samt de didaktiska frågorna.   

 

Våra forskningsfrågor är 

 Hur är samlingen i förskolan utformad?  

 Varför används samlingen som arbetssätt? 

 Vad anser förskollärarna att samlingen har för mening för barns lärande och 

språkutveckling? 

 

1.1.1 Avgränsning 

Det kan förekomma småsamlingar med olika inriktningar på förskolan, men vi kommer att 

avgränsa oss till att undersöka den stora samlingen, där alla barn är med.  
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2. TEORETISK BAKGRUND 

I bakgrunden har vi gjort en litteraturöversikt för att få kunskap om tidigare forskning. Vi 

börjar med att beskriva det sociokulturella perspektivet. Det är det perspektivet som präglat 

vår utbildning. Även denna undersökning om förskolan präglas av det sociokulturella 

perspektivets syn på kommunikation och lärande. Vidare beskriver vi vad samling är, hur den 

ser ut och dess innebörd. Det sociokulturella synsättet på lärande och samtal i förskolan ska 

beskrivas samt vilken roll förskolläraren har i barns utveckling, och dialogens inverkan för 

barns språkutveckling.   

 

2.1 Det sociokulturella perspektivet  

Tomas Englund (2004:9) redogör i sin artikel för hur forskningsutvecklingen har gått från att 

på 1970-talet handla om utbildningssociologi, till att under 1990-talet och framåt handla om 

kommunikationen och det sociokulturella perspektivet (Englund 2004:9). Inom det 

sociokulturella perspektivet anser man att barns lärande och utveckling påverkas av olika 

erfarenheter som barnet varit med om tidigare. Genom att barnen samtalar, leker, skapar, 

utforskar m.m. så utvecklas barnen och omvandlar sina kunskaper och erfarenheter. Genom 

att barnen känner meningsfullhet för de nya erfarenheterna blir kunskapen en del av barnet 

själv och verkligt. En grundtanke i det sociokulturella perspektivet och kommunikationen i 

den, är att språk och tänkande hänger ihop. Språket är det som styr tänkandet (Roger Säljö 

2001).  

 

En teori som liknar det sociokulturella perspektivet är den konstruktivistiska teorin, som 

innebär att man ser på lärande som en utvecklingsgång där barnen tar emot information från 

pedagogen, sedan omvandlar barnen informationen och kopplar ihop den med tidigare 

erfarenheter. Genom denna reorganisering av kunskapen får barnen en ny förståelse. 

Kunskapen konstrueras och skapas på nytt av varje enskild individ. Skillnaden mellan den 

konstruktivistiska teorin och det sociokulturella perspektivet är att i det sociokulturella 

perspektivet ligger det mer fokus på samspelet mellan människor och det kulturella bagage 

som barnen har med sig sedan tidigare (Olga Dysthe 1995). 

 

Säljö (2001) tar upp Lev Vygotskijs tankar, han ansåg att språk och kommunikation är en 

viktig del i barnets utveckling. Vygotskij menar att den viktigaste drivkraften i barns lärande 

och utveckling är det sociala samspelet, samtalet och upptäckandet med andra medmänniskor. 
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Han anser även att kunskapshämtandet styr utvecklingen och för den framåt. Barns 

kommunikation och språk är centralt i deras omvärld, och utgör en förbindelse mellan barnet 

och dess omgivning. Vygotskij menar vidare att människor lär sig under samspel med andra. 

Det är inte bara i skolan som barn lär sig, utan även i diskussioner med kompisar och familj 

etc. där det utbyts kunskap och erfarenheter av olika slag. Därför är ett dialogiskt samtal 

viktig för lärandet och medverkande i förskolan.  

 

Säljö (2001) skriver om termen verktyg som har en betydelse för det sociokulturella 

perspektivet. Med denna term, som Vygotskij formulerade, menas de tillgångar, såväl fysiska 

som språkliga, som vi använder för att förstå vår omgivning (Säljö 2001). Med dessa verktyg 

bl.a. språket, blir vi människor delaktiga i vår omvärld genom interaktion med andra 

människor. Det är nämligen genom kommunikation som vi skapar en sociokulturell miljö och 

det är i kommunikationen som vi sprider språket och våra resurser, som finns i vår tid vidare 

och även sprider vårt historiska arv vidare.  

 

2.2 Det sociokulturella perspektivets syn på kommunikation 

Vi ska nu koppla ihop det sociokulturella perspektivet och de synsätt som finns på 

kommunikationen och dialog.  

 

Kjell Granström & Charlotta Einarsson (1995) skriver att det finns olika sorters 

kommunikation i skolan. Dels offentlig kommunikation som innebär att läraren har ordet och 

kommunicerar med eleverna, dels finns även privat kommunikation och med det menas den 

kommunikation som finns mellan eleverna som inte är tillåten. Ann-Carita Evaldsson; 

Sverker Lindblad; Fritjof Sahlström & Kerstin Bergqvist i Sverker Lindblad & Fritjo f 

Sahlström (2001) skriver även de om den offentliga kommunikationen. Den består av att 

läraren ger tre olika repliker, initiativ, respons och evaluering (uppföljning), även kallad IRE. 

Det är läraren som initierar ett samtal med en fråga och eleven som svarar (respons). Sedan 

följer läraren upp elevens svar (evaluering). Denna kommunikation är lärardominerad för det 

mesta. Ur IRE har begreppet ”två-tredjedelsregeln” uppkommit. ”Två-tredjedelsregeln” 

innebär att läraren pratar två tredjedelar av tiden i klassrummet och eleven pratar bara en 

tredjedel.  
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2.2.1 Dialogen 

I Lpfö 98 står det om kommunikation att: 

Förskolan skall stäva efter att varje barn (…) utvecklar sin förmåga att lyssna, 

berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, (…) utvecklar ett rikt 

och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 
uttrycka tankar (Lpfö 98, s 9).   

 

Detta citat från Lpfö 98 stämmer överens med teorierna som finns i Dysthes bok (1995). Hon 

beskriver det dialogiska samtalet, där varje röst kan bli hörd och respekterad. Dysthe utgår 

från Bakhtins dialogbegrep där Bakhtin menar att människan i själva verket är dialogisk, att 

människan existerar i förhållande till andra människor. Bakhtin menar att människan inte kan 

se sig själv som en helhet utan att relatera sig till andra människor. Denna insikt om oss själva 

uppkommer genom kommunikation med andra. Genom att kommunicera med andra, får 

barnen nya erfarenheter och reflektioner och de lär sig något nytt, om andra och sig själva. I 

ett dialogiskt samtal i skolan där barnens röster blir hörda och personalen tar dem på allvar 

uppkommer en känsla av delaktighet och ansvar (Dysthe 1995). Denna beskrivning av 

dialogen där man tillsammans med andra skapar kunskaper och erfarenheter sammanfaller 

med det sociokulturella perspektivets syn på språk, samtal och lärande (Säljö 2001). Säljö 

beskriver tydligt det sociokulturella synsättet på samtalet:  

Den i särklass viktigaste läromiljön har alltid varit, och kommer alltid att vara, 

den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet. Det är genom detta vi 

formas som sociokulturella varelser och det är genom samtal i situerade sociala 

praktiker vi lär oss de flesta av de interaktiva färdigheter vi behöver för 

framtiden (Säljö 2001, s 233). 

 

 

Drivkraften i dialogen är att de olika parterna i samtalet har olika kunskapsnivåer. I en 

monolog överförs kunskap från en part till en annan, men i en dialog är det vi tillsammans 

med andra människor som lärande och samtal kan utvecklas och ny mening skapas (Dysthe 

1995). Även Säljö (2001) menar att genom språket delar människan erfarenheter med 

varandra. Vi lånar och byter information och kunskap i samspel med andra. Pia Williams; 

Sonja Sheridan & Ingrid Pramling Samuelsson (2000) menar att barn lär sig tillsammans med 

andra i kommunikation. När barn för dialoger med varandra byter de kunskap med varandra 

och barnen får nya sätt att tänka av varandra. I samspelet med andra får barnen nya tankesätt 

och nya erfarenheter. 

 

Ragnhild Söderbergh (1979) skriver om barns tidiga språkutveckling. Hon menar att den 

vuxne och de dialoger den vuxne har med barnet har stor inverkan på barnets språkutveckling. 

Det finns tre rutiner som har särskild betydelse i dialogen med små barn. Dessa är att a) den 
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vuxne tillsammans med barnet berättar om, beskriver och förklarar vad som händer och sker, 

b) att den vuxne har för vana att prata om vad som kommer att hända inom en snar framtid 

och c) den vuxnes förmåga att tala om vad som just har inträffat. Dessa aktiviteter hjälper 

barnet att utveckla sitt språk från att handla bara om vad som händer här och nu till att handla 

om vad som ska eller har skett. För att kunna möta barnet på en bra nivå och kunna stödja och 

sporra barnet i sin språkutveckling, krävs att man känner barnet och vet vilka upplevelser som 

är viktiga för barnet att föra dialog omkring.  

 

2.2.2 Språkutveckling 

Språk behöver inte bara vara det talade ordet, utan kan även vara bland annat kroppsspråket. 

Barnens språkutveckling börjar långt innan barnen börjar prata genom att barnen använder 

kroppen för att uttrycka sina känslor, behov och tankar. När man som förskollärare har en 

nära kontakt med barnen och de känner sig sedda och förstådda, får de en bra grund att stå på 

i sin kommande språkutveckling. Barnens språk utvecklas genom att de omges av 

engagerande vuxna som lyssnar och för dialog med barnet. Man kan använda sig av olika 

lekar och böcker för att utveckla språket (Granberg 1999). Även Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) påpekar att barnets språkutveckling börjar tidigt, redan vid födseln. Då 

kommunicerar barnen genom joller, skrik och gråt. När den vuxne sedan härmar barnet 

uppstår en kommunikation mellan dem, som stärker barnets självkänsla och intresse av att 

samtala. Den vuxnes roll i förskolan blir att skapa situationer där barnen kan prata och på så 

sätt utveckla sin språkliga förmåga. Lena Stenmalm Sjöblom & Inge Johansson (1992) skriver 

att man kan öka barns språkutveckling genom att bland annat rita, samtala, lyssna, 

dramatisera, sjunga och lösa problem. Man bör även berätta sagor och läsa mycket böcker för 

barnen i förskolan för det både utvecklar barnens språk och ökar det aktiva ordförrådet. 

 

2.3 Synen på lärande och förskollärarens roll  

I det sociokulturella perspektivets syn på lärande, ligger fokus på att människor lär av 

varandra i samtal och samspel. Lärarens roll blir att tillrättalägga miljöer, som utvecklar och 

stimulerar barnens nyfikenhet och kunskapssökande. Läraren ska tillsammans med barnet 

söka svar på de frågor och funderingar som kan komma upp. Läraren bör ha mer fokus på den 

framtida utvecklingen istället för på vad barnet redan kan menar Dysthe (1995).  
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Ett sätt att se på detta är att utgå från Vygotskijs uttryck ”Zonen för möjlig utveckling” (Roger 

Säljö 2005). Han menar, att det är den zonen där barnet går in i nya områden som den inte 

riktigt behärskar själv, det ”framtida lärandets område”. Det är här som barnet kan klara av att 

lösa en uppgift den stöter på med hjälp av en vuxen eller annan kompetent person. I samspelet 

med den andre konstruerar barnet sin nya kunskap eller omstrukturerar gamla erfarenheter 

och har på så sätt utvecklats. När läraren utmanar barnens tankar och funderingar om en viss 

företeelse, så utvecklas ny kunskap och nya tankar (Säljö 2005). 

 

Det som går tvärt emot Vygotskijs tanke om ”zonen för möjlig utveckling” är lärarens 

användning av lotsning. Vygotskijs tanke är att man i kommunikation med varandra 

tillsammans ska lösa en uppgift, som den ena partnern inte kan göra själv (Säljö 2005). 

Lotsning sker när ett barn har ett problem att lösa och läraren hjälper barnet fram till rätt svar, 

genom att ställa ledande frågor och ta små steg mot rätt svar. Läraren lotsar barnet genom 

problemet på det sätt som läraren finner mest relevant. Genom detta lär sig barnet inte att 

tänka självständigt och ser heller inte helheten. Barnet och läraren kan inte diskutera sig fram 

till rätt lösning tillsammans (Granström & Einarsson 1995).  

 

Ett sätt att bygga upp bra dialoger med barn för att utveckla deras lärande och kommunikation 

är att använda sig av autentiska frågor och uppföljning. Autentiska frågor är när läraren ställer 

frågor till barnet som läraren själv inte har facit på. Frågor som visar att läraren är intresserad 

av vad barnen har att säga, och att läraren tror på deras kunskap. Det kan vara vad barnen 

själva anser om en sak, en tolkning eller vad de redan vet om en företeelse de diskuterar. 

Uppföljning av vad barnen sagt och gjort gör att barnen känner sig bekräftade. För att 

dialogen ska gå framåt, är det viktigt att läraren fångar upp det som barnen berättat eller frågat 

om, och även bygga vidare på det i samtalen och ställa nya frågor angående det nyss sagda 

(Dysthe 1995). 

 

Barn lär sig genom att röra sig och göra saker. Barn lär sig i helheter i nuet, när de leker och 

har roligt. Barn undersöker och utforskar sin värld och de använder hela kroppen. Små barn 

lär sig när de är intresserade och engagerade. Förskolläraren ska här vara engagerade 

medforskare till barnet och locka till roliga aktiviteter, lek och undersökande (Granberg 

1999).  I det sociokulturella perspektivet på lärande är det alltså viktigt att läraren skapar 

miljöer så att barnen blir delaktiga i verksamheten och får stöd i sin kunskapshämtning 
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(Williams m.fl. 2000). Ömsesidig undervisning är något man ska sträva efter i det 

sociokulturella perspektivet. Det innebär att  

undervisning bygger på dialoger och turtagning, där läraren har rollen att ställa 

frågor, förklara, sammanfatta och initiera tankar som går vidare mot det okända 

(Williams m fl 2000, s31). 
 

Precis som Granberg (1999), menar även Williams m fl (2000), att läraren ska vara 

medforskare och stödja sina elever i sin kunskapsökning. Man ska ha respekt för allas 

kunskap, det är inte läraren som har all kunskap. 

 

I förskolan finns det olika sätt att dela upp barnen i grupper. Den vanligaste uppdelningen är 

att gruppera i 1-3 årsgrupper och 3-5 årsgrupper. Williams m fl (2000) skriver att nackdelen 

med åldersblandade grupper (t.ex.1-3 år eller 1-5 år) är att det missgynnar den sociala och 

känslomässiga utvecklingen hos barnen. Pedagogerna kan ha svårt att individualisera 

undervisningen/verksamheten när åldern varierar kraftigt. Jämnåriga barn har störst glädje av 

varandra, det är stor skillnad mellan ett barn på 1 år och ett barn på 3 år. Barnen leker inte 

samma lekar och detta kan då skapa dålig gruppkänsla. Att små barn får umgås och leka med 

jämnåriga barn, gör att de kan lättare utveckla sin självuppfattning och utveckla sin sociala 

kompetens. Argumenten för att man ska ha åldersblandade grupper, är att barnen har olika 

erfarenheter med sig och dessa blir tillgångar i gruppen. Små barn lär sig av de större barnen, 

och de äldre barnen kan ha glädje av de yngres aktiviteter. Att det finns barn med olika ålder, 

gör även att barnen blir fostrade att fungera i grupper med olika personer. Om man ska ha 

åldersblandade grupper eller inte, beror på vad för verksamhet man strävar efter och vilka 

barn man har hand om (Williams m fl 2000).   

 

2.4 Samlingen 

Vi ska nu beskriva och utreda begreppet samling, och vad den kan ha för ändamål och 

innehåll i förskolan för få en tydlig bild om vad samlingen kan innebära.  

 

2.4.1 Samlingens innehåll 

Samling är att samla barnen i en ring, det är en aktivitet som funnits länge i den svenska 

förskolan, ända sedan 1880-talet. Den har sitt ursprung i Fröbelpedagogiken. Inom 

Fröbelpedagogiken innebar samling att man satt i en cirkel och bland annat sjöng sånger, hade 

rörelselekar och att man tränade de geometriska formerna som Fröbel ansåg vara viktiga. Han 



 11 

ansåg att cirkeln var speciellt betydelsefull, en symbol för oändligheten, därav satt barnen i en 

ring (Lena Rubinstein Reich 1993).  

 

Jim Walch (1987) beskriver i sin bok samlingen på följande sätt:  

Med begreppet ”samling” menas en inplanerad, tidsbegränsad, vuxenledd 

pedagogisk aktivitet där en vuxen, inför en grupp barn, förklarar, berättar, 

förbereder, följer upp eller aktiverar ett bestämt ämne, problem eller aktivitet 

(Walch 1987, s 23). 

 

I Walchs (1987) undersökning som genomfördes 1983 kom det fram att samlingen vanligtvis 

är en fast rutin på förskolan, och varar mellan 10-30 minuter och att den oftast förekommer 

vid klockan 9:00. Walch skriver vidare, om att det finns olika pedagogiska redskap som 

används på samlingen. Dessa kan vara sång, läsning, diskussioner, skapande verksamhet, 

berättelser och lekar. Även olika teman uppmärksammades som återkommande inslag på 

samlingen, dessa var teman om kroppen, djur/växter, högtider och färg/form. I sin avhandling 

om samlingen, kommer även Rubinstein Reich (1993) fram till liknande resultat, fast hennes 

avhandling kom sex år senare än Walchs (1987). Samlingen i förskolan är mellan 5 minuter 

och en timme, där genomsnittet är 20 minuter. I samlingen har man bland annat upprop, går 

igenom almanackan och sjunger sånger. Denna uppbyggnad var liknande hos de förskolor 

som Rubinstein Reich (1993) undersökte. De aktiviteter man använde har ofta samma ordning 

i varje samling. En del förskolor använde man sig av tema, och detta tema t.ex. djur, satte sin 

prägel på både samlingen och resten av verksamheten (Rubinstein Reich 1993). Även 

Granberg (1999) skriver i sin bok att samlingens innehåll och struktur skiljer sig väldigt lite 

mellan förskolor. I samlingen brukar man prata om vilka som är närvarande/inte närvarande 

här, datum, berättelser, sång och information mm. Det är en vuxen som har ansvar över 

planeringen av samlingen. Precis som Granberg skriver så såg även Rubinstein Reich (1993) 

att samlingens planering sköttes av de vuxna, utan barnens medverkan. 

 

Granberg (1999) skriver att samlingen är en relativt liten del av förskolans vardag men anses 

vara viktig för att skapa grupptillhörlighet, att barnen ska lära sig att lyssna och prata i en 

grupp och då lära sig att vänta på sin tur att få prata. Granberg påpekar även att man som 

förskollärare inte kan genomföra samma samling med småbarn som med de lite större barnen. 

När man planerar samlingen bör man ta hänsyn till barnens ålder, utvecklingsnivå och 

intresse. Man bör tänka på att små barn kan ha mer spring i benen, och lätt riktar sin 

uppmärksamhet på något annat än samlingen. Rubinstein Reich (1993) skriver även hon att 
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det är viktigt att samlingarna är relativt korta så att barnen kan röra på sig med jämna 

mellanrum som barn behöver.  

 

Granberg (1999) skriver att barnet måste ha en grundtrygghet för att kunna utvecklas, och ge 

sig ut och utforska omvärlden. Inte bara den fysiska omsorgen såsom blöjbyten, mat och 

skydd ger trygghet, utan barn behöver även bli respekterade, bekräftade och ha intresserade 

vuxna kring sig. Trygghet för de mindre barnen handlar även om rutiner och upprepning. 

Författaren menar vidare att den del under samlingen, där man pratar om vilka som är 

närvarande och inte närvarande, kan göra att gruppkänslan stärks, samt att man som 

förskollärare har möjlighet att se och uppmärksamma varje barn. När man, som Granberg 

skriver, har tydliga rutiner på samlingen, gör det att barnen känner igen sig, och det skapar en 

trygghet i vardagen. Författaren går vidare in på sångens och musiken betydelse för barn. 

Sångerna på samlingen kan bidra till att utveckla barnens språk. Rörelser till sången, gör att 

barnen lär med hela kroppen, och de minsta kan vara med fast de inte har något verbalt språk 

än. Barn tycker ofta att sång och musik är roligt, och att ha dessa gemensamma stunder 

förstärker gruppkänslan.  

 

När det handlar om interaktionen mellan vuxna och barn i samlingen tenderar den att bli 

klassrumslik, där den vuxne ofta ställer ledande frågor, barnen svarar och den vuxne tolkar 

sedan barnens svar. En skillnad är att i samlingen har barnen ett friare utrymme att ta initiativ 

till samtal än i klassrumsmiljön (Rubinstein Reich 1993). 

 

2.4.2 Samlingens syfte 

Enligt Rubinstein Reich (1993) har förskollärarna olika uppfattningar om samlingens syfte. 

Vissa tycker att samlingen är till för att barnen ska lära sig att prata i grupp, och lyssna på 

andra, således en social träning. Medan andra tycker att samlingen ska vara mera 

skolförberedande, och likna en lektion i skolan där läraren förmedlar kunskaper. Det finns 

även några förskollärare som tycker att samlingen är en möjlighet där man kan vara 

tillsammans på avdelningen och att samhörigheten då stärks. 

 

Rubinstein Reich (1993) skriver att under den tid då det funnits mål och riktlinjer för 

förskolan har samlingen noterats kort i den. Hon skriver vidare om barnstugeutredningen, som 

är en utredning från regeringen för att utreda den dåvarande förskolan. I barnstugeutredningen 

som kom 1972 gavs samlingen ingen större plats alls, en sida av 300 sidor. På den sidan stod 
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det samlingen är en traditionell del i förskolan, där främst äldre barn och vuxna samlas kring 

ett speciellt ämne. I barnstugeutredningen pratar man hellre om samtal i grupp, och att dessa 

samtal ska helst vara korta, och bör användas till att alla barn får möjlighet att lära känna 

varandra. Viktigt är då att man följer upp dessa samtal med individuella samtal och samtal i 

liten grupp. 

 

Att förskolan ska använda sig av arbetsformen samling, finns inte heller uttalat i läroplanen. 

Vi ska i vår undersökning fråga intervjupersonerna om de använder sig av läroplanen i arbetet 

med samlingen. Förskolan fick sin första läroplan 1998 och den heter Läroplan för förskolan 

1998 (Lpfö 98) och är från den 1 januari  1998 med i det samlade utbildningssystemet för 

barn och ungdomar. Staten är de som sätter de övergripande målen, och det är kommunen 

som ska se till att de förverkligas. Det är de som arbetar på förskolan som utarbetar 

metoderna. Läroplanerna för förskolan, det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna ska ha en samsyn om kunskap, utveckling och lärande. 

 

Läroplanen ska styra förskolan och utrycker de krav (mål och riktlinjer) som regeringen 

ställer på förskolan, men det är de som arbetar på förskolan som arbetar fram hur målen ska 

nås (metoderna). Läroplanen för förskolan 1998 består av fem huvudområden 

 Normer och värden, handlar om demokrati, respekt och allas lika värde. 

 Utveckling och lärande tar upp olika saker som barnen ska utveckla, t.ex. kunskaper 

och färdigheter. 

 Barns inflytande poängterar att barnen ska få utrycka sin tankar och åsikter och 

handla demokratiskt. 

 Förskola och hem handlar om att skapa relationer med hemmet och ge föräldrarna 

inflytande.  

 Samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem poängterar vikten av att 

samarbeta mellan verksamheterna vid övergång till förskoleklass och fritidshem. 

 

Rubinstein Reich (1993) har funnit några olika skäl till att samlingen finns inom 

förskoleverksamheten. Tradition är ett av dessa skäl till att samlingen finns. Relationen till 

skolan är ett annat skäl till att samlingen förekommer, med det menas att förskolan inte ska 

vara undervisande, men att samlingen kan vara skolförberedande. Ett tredje skäl är 

förskolebarnens behov och möjligheter. Barnen kan behöva den trygghet och rutin som 
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samlingen kan ge. Granberg (1999) skriver att ett skäl till att ha samling är att skapa rutiner 

och trygghet för barnen i vardagen.  

 

2.5 De didaktiska frågorna 

Vi ska nu beskriva didaktiken och dess frågor, för att vi i vår intervju har med frågor med 

didaktisk karaktär. Vi vill i vår undersökning se om förskollärarna tänker didaktiskt omkring 

samlingen.  

 

Gunnar Lindström & Lars Åke Pennlert (2006) skriver i sin bok om didaktik, ordet betyder 

läran om undervisning. Per Fibaek Laursen (2005) skriver att didaktik handlar om 

undervisningens syfte, mål och innehåll. Didaktik i pedagogiken kan beskrivas som i citatet 

nedan: 

I praktisk pedagogisk verksamhet är det alltid någon (vem?) – som någon gång 

(när?) – någonstans (var?) – av någon anledning (varför?) – undervisar någon 

(vem?) – i något (vad?)- på något sätt (hur?) – mot något mål (vilket?) – för att 

denne genom någon typ av verksamhet (vilken?) – skall nå någon form av 

kompetens (vilken?) för att kunna förverkliga sina intressen nu och i framtiden 

(Lindström & Pennlert 2006, s 20). 

 

Lindström & Pennlert (2006) skriver att de didaktiska frågorna vem, vad, när, hur och vilken 

är centrala i den pedagogiska undervisningen. Didaktik innebär att man frågar sig hur 

undervisningen kan utföras, och var och när den ska äga rum och vad den ska innehålla. 

Författarna hävdar vidare att en professionell lärare ska veta vad man gör med barnen och 

varför.  

 

I och med att läroplanerna förändras till att innefatta mål och riktlinjer och det numera är 

lärarna som ska fatta beslut om hur målen ska nås, blir det viktigt för lärarna att reflektera 

över varför, vad och hur man ska gå tillväga för att nå målen. Skolans och förskolans innehåll 

kan ifrågasättas av elever och föräldrar, och då måste läraren veta vad de har för avsikt med 

verksamheten. Att reflektera kring de didaktiska frågorna, gör att lärarna blir medvetna om 

konsekvenserna av deras handlingar, och på sikt blir de bättre på att göra val för sin 

verksamhet. Lärare bör reflektera när de planerar sin undervisning och utvärdera vad som 

skett på den för att utveckla en god handlingsteori (Karl-Georg Ahlström & Erik Wallin 

2000). 
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2.6 Avrundning  

Vi har skrivit denna teoretiska bakgrund för att få hjälp att svara på vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. I diskussionen tolkar vi våra intervjuresultat, och kopplar samman dessa 

med litteraturbakgrunden. Att vi valt att använda just denna litteratur, beror på att vi ansåg att 

den kan komma att hjälpa oss när vi ska svara på vårt syfte. Vi utgick från våra 

forskningsfrågor och vårt syfte när vi skrev bakgrunden, för att på så sätt få en bra stomme att 

stå på i analysdelen. Denna bakgrund var även till hjälp när vi skulle skapa våra 

intervjufrågor. 
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3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I UNDERSÖKNINGEN 

Nu kommer vi att gå in på hur vi gått tillväga i vår empiriska studie, som har som syfte att få 

kunskap om samlingens innebörd i förskolan ur ett lärarperspektiv.  

 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Kvalitativa studier handlar om att undersöka beskaffenheten hos ett fenomen. Man vill i en 

kvalitativ studie identifiera okända företeelser och innebörder (Bengt Starrin 1994). Den 

kvalitativa forskningsintervjun innebär att man kan fånga erfarenheter och uppfattningar av 

intervjupersonens vardag. Intervjuaren försöker under en intervju att förstå hur 

intervjupersonen tänker och känner kring ett visst fenomen. En intervju har i syfte att urskilja 

olika beteenden och personers olika upplevelser (Steinar Kvale 1997). Även Helene 

Thomsson (2002) beskriver intervjuns syfte med att man vill ha detaljerade beskrivningar av 

en eller flera händelser. Hon skriver om den reflexiva intervjun, och med den menar hon att 

man som forskare ska ifrågasätta allt, att man även ska reflektera över det man själv tolkat ur 

intervjun. Starrin (1994) beskriver den kvalitativa forskningens frågor, som har karaktär av att 

man frågar vad något innebär och betyder för en person, och det stämmer överens med om 

vad Thomsson (2002) skriver om den reflexiva intervjun. Vi har använt oss av den kvalitativa 

forskningsintervjun därför att vår studie handlade om att vi ville veta människors tankar om 

vad samlingen innebär och information om samlingen som företeelse.  

 

Kvale (1997) skriver att forskningsintervjun är ett samtal mellan ett antal personer. Samtal 

som man sedan förvandlar till texter och tolkar. Han säger att man genom dessa tolkningar av 

texter försöker finna olika samband eller olikheter mellan de intervjuer man gjort, och 

försöker genom detta finna den mest rimliga beskrivningen av det fenomen man undersöker. 

Den halvstrukturerade typen av intervju innebär att man kan använda sig av en intervjuguide, 

som har förslag på frågor som är kopplade till olika teman, som i sin tur är kopplade till den 

teoretiska bakgrunden för det projekt man gör. Vi har använt oss av intervjuguide av 

halvstrukturerad typ. Kvale (1997) skriver vidare att intervjufrågorna bör vara korta och enkla 

och man bör ha följdfrågor förberedda att ställa för att kunna be intervjupersonen att 

förtydliga sig. Vi har i intervjuerna, använt oss av intervjuguiden, som innehåller frågor om 

hur samlingen i förskolan är utformad, varför samlingen används som arbetssätt och även vad 

förskollärarna anser att samlingen har för mening för barns lärande. Se Bilaga 1.  
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Eftersom vi ville ta reda på förskollärares syn och tankar på samlingen och dess innebörd, såg 

vi det som mest användbart att vända oss personligen till förskollärare i intervjuer för att höra 

deras åsikter. Vi vill som Thomsson (2002) skriver ha detaljerade beskrivningar av en 

händelse, och vi vill förstå hur förskollärare tänker och resonerar kring ett visst fenomen. Vi 

valde att intervjua ett antal förskollärare för att få en bild av samlingen och djup i vår 

undersökning.  

 

Vi har använt oss av en litteraturbakgrund för att kunna knyta våra intervjuanalyser till teorin. 

Den litteratur vi läst är ibland inte inriktad mot förskolan, men vi anser den har vikt för vårt 

arbete om förskolan ändå. Vi har sökt efter litteratur som tar upp det sociokulturella 

perspektivet, språkutveckling och litteratur om samlingen på biblioteket och sammanställt 

dessa.  

  

Kvale (1997) skriver att kunskapsprocessen är i fokus vid en undersökning. I vår 

undersökning så låg vår fokus, precis som Kvale (1997) menar ovan, på att vi ville få mer 

kunskap om förskolans samlingar. Vi hoppades även få kunskap om, och möjligheter att 

förbättra samlingen och vidareutveckla den. 

 

3.2 Urval 

Vårt urval av intervjupersoner bestod av fem förskollärare från fem olika förskolor i ett 

mellansvenskt län. Vi gjorde ett strategiskt urval av förskollärare från olika delar av länet. Vi 

valde 5 förskolor beroende på vart de låg. Vi ville ha förskolor från olika områden för att 

eventuellt få variation i svaren. Mikael Alexandersson (1994) skriver att man kan välja olika 

intervjupersoner med olika erfarenheter och värderingar från olika arbetsplatser, för att få 

variationer i resultaten. Vi valde förskollärare från olika delar av länet för att vi inte ville ha 

förskollärare från samma rektorsområde, då dessa kanske har en samsyn på samlingens 

utformning. Vi valde dessa fem förskolor genom att titta på listan över alla förskolor som 

finns i länet. Vi kontaktade sedan förskollärarna per telefon. Detta gör att vi kan beskriva det 

undersökta fenomenet och tolka vissa personers utsagor, och koppla det till tidigare forskning 

och på så sätt få ny kunskap och nya erfarenheter som Thomsson (2002) skriver.  
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Kvale (1997) skriver om antal intervjupersoner, han menar att antalet intervjupersoner beror 

på syftet med studien. Även Thomsson (2002) tar upp frågan om antal intervjupersoner, hon 

skriver att i en C-uppsats är det lagom att intervjua 5-10 personer. Vi valde fem 

intervjupersoner för vi ansåg att det var så mycket material som vi skulle hinna med under 

denna tidsperiod. Vi kände även att det var lagom med fem intervjupersoner för att få tag i 

den kunskap som vi sökte. Vi kan inte i denna undersökning kunnat göra generaliseringar. Vi 

har inte, som Kvale (1997) skriver, gjort något slumpmässigt urval av ett större antal personer 

som kan ge en statistisk generalisering av befolkningen.   

 

3.3 Undersökningsgruppen 

Den undersökningsgrupp som vi har använt oss av i denna intervjuundersökning består av 

kvinnliga förskollärare, som arbetar på var sin förskola i ett mellansvensk län. Den första 

intervjupersonen kallar vi för Förskollärare 1 och hon är en förskollärare som arbetar på en 

mångkulturell förskola med barn i ålder 3-5, i ett ytterområde till en mellanstor stad. 

Förskollärare 2 arbetar som förskollärare för barn mellan 1-5 år i ett villaområde i samma 

stad. Den tredje intervjupersonen kallar vi Förskollärare 3 och hon arbetar på en förskola på 

en liten ort på landet, med barn i åldern 1-5. Förskollärare 4 arbetar på en förskola som 

ligger i de centrala delarna av den mellanstora staden och även den förskolan har barn från 

många olika kulturer, här går barn som är mellan 3-5 år. Den sista intervjupersonen, 

Förskollärare 5 arbetar med barn mellan 1-2 år och förskolan ligger i ett villakvarter i samma 

stad som ovan.  

 

3.4 Undersökningens genomförande 

Intervjuerna genomfördes av oss två tillsammans på förskolan där förskolläraren arbetar. 

Thomsson (2002) tar upp dilemmat om hur huruvida man ska vara två intervjuare eller inte. 

Att man är en intervjuare gör, att man minskar risken att det uppstår en negativ maktposition. 

Fördelar med att vara två intervjuare är att man kan fokusera på olika områden vid intervjun 

och man kan stödja varandra. Vi tror att om den man intervjuar har en starkare maktposition 

på grund av sitt yrke eller sin utbildning och om intervjun sker på hans/hennes territorium kan 

det vara tryggt att vara två som gör intervjun. På intervjun delade vi upp intervjufrågorna. Vi 

tog ansvar för halva delen av frågorna var, så att vi inte skulle avbryta eller prata i munnen på 

varandra.  
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Vi genomförde kvalitativa forskningsintervjuer, med halvstrukturerad typ (Kvale 1997). Vi 

hade en intervjuguide med vissa frågor som vi utgick ifrån, och följde upp dessa med 

följdfrågor utifrån vad intervjupersonen berättade och vad vi ville veta mer om. Eftersom vi 

inte ville använda oss av frågor som är ledande eller kan upplevas provocerande har vi tänkt 

på hur vi formulerat frågorna. 

 

Våra intervjufrågor till förskolläraren har vi konstruerat genom att diskutera oss fram t ill vilka 

frågor vi måste ha med, för att kunna besvara vårt syfte. Vi började med några inledande 

frågor för att skapa en relation mellan oss som intervjuare och intervjupersonen. Vi ville få 

kunskap om personens arbete, och hur samlingen gick till på just den förskola vi var på för att 

kunna få en insikt i verksamheten. Vi ville även att intervjupersonen skulle få beskriva sina 

upplevelser om det som hon tycker är viktigt om det undersökta fenomenet, innan vi gick in 

mer direkt på samlingens innebörd.  

 

För att gå in mer på djupet frågade vi förskollärarna, om varför de hade samling och 

förskollärarens tankar kring de didaktiska frågorna. För att inte få några missförstånd 

formulerade vi de frågor vi hade angående de didaktiska frågor som ”vanliga” frågor som löd 

t.ex. kan du berätta om varför ni har samling? Detta för att ordet didaktik, tror vi kan skapa 

osäkerhet hos den som blir intervjuad. Vi hade med frågor om planeringen, och hur de ser på 

den, därför att vi tror att det är väldigt viktigt med planering och reflektering, för att 

samlingen ska bli didaktisk. Vi tror det är viktigt att förskollärarna funderar kring de 

didaktiska frågorna, för att de ska få en chans att reflektera över samlingens innehåll och 

struktur.  

 

Vidare gick vi in på vilken betydelse förskollärare tror att samlingen har för barnen och dem 

själva. Vi ville veta mer om hur intervjupersonen ser på kommunikationen i samlingen. Vi 

ville se om och hur de arbetar med att uppmuntra barnen till dialog. Vi var även intresserade 

av vilka speciella aktiviteter och händelser under samlingen som intervjupersonen ansåg vara 

betydelsefulla och utvecklande för barnen. 

 

Eftersom att vi inte funnit något i Lpfö 98 som klart säger att man ska ha samling i förskolan, 

så undrade vi om förskollärarna kopplar samlingen till läroplanen och hur. Sedan avslutades 

intervjun med en öppen fråga, om förskolläraren vill tillägga något. 
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På våra intervjuer har vi använt oss av den intervjuguide, som vi redovisat för tidigare, och 

följt upp en del svar som vi fann intressanta med följdfrågor. Under intervjun har vi använt 

oss av bandspelare. Bandspelare är bra att använda sig av så att man kan koncentrera sig på 

intervjun och ämnet, istället för att behöva anteckna, skriver Kvale (1997). Även Thomsson 

(2002) använder sig av bandspelare då hon intervjuar, för att fånga intervjupersonens egna ord 

och så hon kan koncentrera sig på vad som sägs och slippa anteckna. Hon noterar även vid 

sidan av bandspelaren för att få med sådant som inte kan ha uppfattats på bandet. Vi har 

använt oss av bandspelare på alla intervjuer, just för att få med allt som sägs för att sedan 

skriva ut det.  

 

3.5 Bearbetning och analys 

Thomsson (2002) skriver om transkribering av intervjuerna. Hon skriver att man först kan 

lyssna igenom banden för att få överblick av det som sägs, sedan skriver man ut dem. Efter 

det att man skrivit ut dem läser man igenom dem och granskar och skriver kommentarer. 

Sedan börjar man leta efter likheter och olikheter i intervjuerna, och eventuellt finner man 

några teman som återkommer i många av intervjuerna. Kvale (1997) skriver om att det är bra 

med klara instruktioner inför utskrifterna. Man bör bestämma på ett tidigt stadium hur 

utskrifterna ska se ut, om det ska vara skriftspråk eller talspråk och om man ska ha med 

pauser och skratt. Vi har skrivit ut intervjuerna i skriftspråk, utan pauser, för att det passade 

oss och vårt syfte bra, för att vi har fokus på vad som sägs och inte hur det sägs. Vi kopplar 

detta till det Kvale skriver: ”Genom att ge samtalet en litterär stil blir det lättare att förmedla 

meningen i intervjupersonens berättelse till läsaren” (Kvale 1997, s 152).   

 

Kvale (1997) skriver om meningskoncentrering, som vi finner vara lämpligt för vår studie att 

använda oss av. Meningskoncentrering innebär att man kortar ner, och tar ut det väsentligaste 

i det som intervjupersonen uttryckt. Man börjar med att läsa igenom hela utskriften för att få 

ett helhetsintryck. Sedan går man vidare och tar ut de meningsenheter som är viktigast för 

undersökningen som man gör och tolkar dessa. När vi ska redovisa vårt resultat kommer vi att 

ta ut det viktigaste som en intervjuperson sagt om samlingens syfte och innebörd, och koppla 

ihop det med det de andra intervjupersonerna sagt.  

 

Thomsson (2002) skriver om den lodräta och vågräta analysen av intervjuutskriften. Man kan 

börja med en lodrät analys, där man går igenom varje intervju för sig och undersöker vad som 
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berättas och sätter sig in i dessa. I en eller flera intervjuer kan man hitta idéer och tankar som 

leder till djupare analys av resten av intervjuerna. Sedan går man över till att gå igenom alla 

intervjuer för att hitta likheter och olikheter, och ställa dessa mot varandra, detta kallas vågrät 

analys. Sist i analysen bör man reflektera över de reflexioner man gjort och ställa dessa mot 

den teoretiska bakgrunden. Vi har använt oss av Thomssons lodräta och vågräta analys som 

beskrivits ovan, för att hitta de delar som återkommer i de olika intervjuerna och för att finna 

ut de viktigaste grundtankarna som alla har. Vi har först läst varje intervju för sig och tagit ut 

de centralaste teman. Sedan har vi läst dem vågrätt och letat likheter och olikheter bland 

intervjusvaren. Vi fokuserade på ett tema i taget i den vågräta analysen.  

 

3.6 Förförståelse  

Thomsson skriver att:  

Läsaren måste kunna ta del av forskarens förförståelse, teoretiska 

utgångspunkter och perspektiv för att kunna göra sig egen bedömning av de 

tolkningar som representeras (Thomsson 2002, s 35).  

 

När man ska ge sig ut och göra en undersökning, är det viktigt att man funderar över sin 

förförståelse. Att man frågar sig själv, vad vet jag om detta område? Vilka är mina tidigare 

kunskaper? Har jag några personliga erfarenheter om detta område? Om man inte ställer sig 

dessa frågor om sin egen förförståelse, finns risken att man bara ser det man redan kände till, 

eller antog sig ha kunskap om redan. Då är risken stor att man gör felbedömningar eller får ett 

otillförlitligt resultat. Den föränderliga förförståelsen innebär att förförståelsen kan bli 

annorlunda under undersökningens gång. Att man är två gör det lättare att bli medveten om 

sina förutfattade meningar, därför att man har någon att diskutera med (Thomsson 2002). Vi 

var två personer som gjorde undersökningen så därför kunde vi hela tiden diskutera varandras 

förutfattade meningar. Vår förförståelse av samlingen har kommit från våra VFU perioder. 

Det är delvis negativa erfarenheter vi fått och vi vill i diskussionen analysera förskollärarnas 

tankar och ställa de emot vad tidigare forskning sagt. Vi har uppfattat på vår VFU att 

samlingen ofta är pedagogstyrd för att barnen inte har så mycket att säga till om, vare sig i 

planeringen eller i upplägget. Vi upplevde under vår VFU att barnen inte hade så stort utbyte 

på samlingen. Vi har under vår utbildning fått den synen, att samtalet är det som utvecklar 

barnens språk, och vi har sett att samlingen tenderar till att bli monologisk. Vi ville i denna 

studie utreda om våra förutfattade meningar kommer att bli bekräftade, eller om vi kan 

komma att få en annan syn på samlingens betydelse för barns lärande. 
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3.7 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2003) skriver om fyra huvudkrav. Kraven kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet Dessa huvudkrav är till för att 

individen/deltagaren ska skyddas vid forskning. Informationskravet innebär att ”forskaren 

skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” 

(Vetenskapsrådet 2003, s 7). Med detta menas att det är viktigt att undersökningsdeltagarna 

får veta att deltagande är frivilligt och att de kan avbryta när som helst. I samtyckeskravet står 

det om deltagarens rätt att själv bestämma om och hur länge han/hon vill delta i 

undersökningen. Med konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter kring deltagarna ska 

förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Dessa uppgifter kan vara av etisk känslig 

karaktär som kan skada deltagaren och dennes omgivning. Det sista kravet är nyttjandekravet 

och det innebär att: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2003, s 14). Inför intervjuerna har vi informerat 

intervjupersonerna om undersökningen innehåll och att vi kommer att använda oss av 

bandspelare. Vi har fått intervjupersonernas medgivande (samtyckekravet) och vi har 

poängterat att intervjupersonerna kommer vara helt anonyma (konfidentialitetskravet) i 

undersökningens redovisning. Efter arbetet med denna undersökning kommer vi att förstöra 

allt material från intervjuerna, så att intervjupersonerna förblir anonyma och så att uppgifterna 

endast används för denna undersökning som de blivit informerade om (Vetenskapsrådet 

2003). 
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4. RESULTATREDOVISNING 

Nu ska vi gå in på vår intervjustudie och redovisa dess resultat. I en berättande form kommer 

vi sedan att koppla ihop de olika förskollärarnas tankar och funderingar. Vi kommer att ställa 

likheter och olikheter hos förskollärarnas åsikter mot varandra. Detta för att svara på våra 

forskningsfrågor, hur samlingen är utformad, varför den används som arbetssätt och vad 

förskollärarna anser att samlingen har för mening för barns lärande? Efter de olika avsnitten 

kommer vi att avsluta med kommentarer där vi tar fram slutsatser och kopplar till vår 

teoretiska bakgrund, förutom i de två sista kapitlen för att vi har ingen litteratur om dessa 

ämnen. 

 

Rubrikerna i detta avsnitt har vi kommit fram till i arbetet med vår analys. I analysen fann vi 

nio teman som var återkommande i alla intervjuer. Dessa valde vi då att använda som rubriker 

för att kunna redovisa de olika intervjupersonernas tankar och ställa dess mot varandra. 

 

När vi citerat intervjupersonerna i löpande text i resultatredovisningsavsnittet har vi använt 

oss av kursiv stil. 

 

4.1 Så motiveras samlingen 

Vi frågade alla förskollärare varför de hade samling och vi fick lite olika svar.  ”Mm vi har 

samling, det har vi faktiskt pratat om att vi har samling just därför att vi vill skapa en 

gruppkänsla och att det är viktigt att en gång om dagen så tittar alla på varandra och liksom 

checkar av att här är vi och nu är vi här” säger förskollärare 1. Även förskollärare 2 tyckte 

att gemenskapen och att man uppmärksammar alla barnen är en anledning till varför de har 

samling. En annan viktigt del av samlingen är enligt förskollärare 2 att man kan förmedla 

någonting under samlingen, för då är alla samlade. Liknande tycker även förskollärare 3 som 

säger att: ”Samlingen på dagis, det är nästan som lektion i skolan på något vis känner jag.” 

Men hon tycker även att samlingen är ett tillfälle för att man ska se och prata med varje barn. 

Förskollärare 4 sa att anledningen till att de har samling är, att det står i deras lokala mål för 

förskolan att samlingen ska ingå i verksamheten, de kan inte välja att ha det eller inte. Hon 

berättar även att hon tycker att samlingen är ett bra tillfälle för barnen att lära sig lyssna, vänta 

på sin tur och vara tyst. Vidare framhåller hon att samlingen har stor betydelse för barnens 

trygghet, speciellt när man är ny på förskolan. På förskolan där de hade 1 – 2 åringar sa 

förskollärare 5 att syftet med samlingen var att samlas en kort stund och äta frukt. 
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Kommentarer  

Det som förskollärarna har tagit upp som viktiga hållpunkter är att skapa gruppkänsla och 

gemenskap. Detta kan vi koppla till det sociokulturella perspektivets syn på det sociala 

samspelets stora del i barns utveckling. Vygotskij menar att barnen lär sig i samspel med 

andra (Säljö 2001). En sak som vi inte kan se överensstämmer med det sociokulturella 

perspektivet, är att förskollärarna ska förmedla saker till barnen, som en lektion.    

 

4.2 Samlingens innehåll  

Förskollärarna fick i intervjun beskriva vad de gjorde på samlingen, de saker som är 

återkommande i vissa intervjuer är att de har sånger/sångpåsar, rim och ramsor, tar upp 

veckans dagar och månader, sitter i ring, leker, samtalar, har temaarbete och sagoläsning. 

Förskollärare 2 berättar om deras innehåll: ”en stomme är ju att vi har en närvarotavla och vi 

pratar lite kring den då och barnen får ta tavlan och får ropa upp vilka som är här och vem 

som är borta och lite om vad det är för dag idag … Vilka månader och årstider får vi in och 

lite veckodagar …” I vår undersökning har vi upptäckt att samlingen ofta kombineras med 

fruktstund. Något som även återkommer i alla våra intervjuer är något slags upprop, de ser 

vem som är här och inte. Det har framkommit att många förskollärare i vår studie anser att det 

är viktigt för barnen att de känner sig sedda. Förskollärarna förklarar detta med att uppropet 

bekräftar alla barnen som är med i samlingen, även de som inte är närvarande 

uppmärksammas. Barnen kan då lära sig varandras namn genom användning av namnlappar, 

som förskollärare 4 påpekade.  

 

På alla förskolor hade de samlingen på förmiddagen, oftast mellan klockan 9 – 10, för det är 

då de flesta barnen är på förskolan. Den varade i mellan 5 – 30 minuter beroende på barnens 

ålder och behov. Samlingen med de yngre barnen tenderade att bli kortare än med de lite äldre 

barnen. På en förskola hade de samling i ca 30 minuter, detta berodde på att de hade många 

aktiviteter på samlingen som var återkommande, t.ex. upprop, almanackan, hälsningssång 

m.m.   

 

Kommentarer  

Många av förskollärarna har upprop på samlingen, detta stämmer överens med vad Dysthe 

(1995) skriver, hon menar att det är viktigt att barnen känner sig hörda och uppmärksammade. 

Förskollärarna menar att genom uppropet kan de se alla barn och alla får uppmärksamhet och 
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bekräftelse.  Lpfö 98 skriver att förskolan ska vara en plats där barnen utvecklar sin förmåga 

att lyssna, lära sig nya begrepp och utvecklar sin skapandeförmåga i sång, musik och lek. 

Samlingen kan enligt förskollärarna vara en aktivitet där allt detta kan stimuleras. 

 

4.3 Förskollärarens roll 

Vid intervjufrågan: ”Hur tänker du för att du ska få till en bra samling?”, kom förskollärarna 

med råd och förslag. Förskollärare 5 anser att det är viktigast att ha roligt på samlingen så 

hennes roll blir då att locka barnen med roliga sånger. Även förskollärare 3 lockar barnen med 

hjälp av sin röst genom att t.ex. viska, hon fångar barnens uppmärksamhet genom att använda 

sig av hemliga lådor och burkar. Det är viktigt att göra samlingen spännande menar hon. Att 

använda sig av olika redskap gör även förskollärare 1. Hon använder sig av handdockor för att 

få barnen intresserade. Förskollärare 4 säger att det svåraste med arbetet på förskolan är 

samlingen och då få alla barnen intresserade. Hon menar att man måste vara lite av en 

teaterapa, och göra saker som barnen inte förväntar sig men samtidigt inte flippa ur för 

mycket, barnen måste kunna känna trygghet. Förskollärare 3 arbetar på en 1 – 5 års avdelning 

där de delar upp barnen i åldersgrupper vid samling. Detta för att de har märkt att barnen 

behöver och är intresserade av olika saker på samlingen vid olika åldrar. 

 

Förskollärare 2 tycker att det är väldigt viktigt att vara flexibel när man har samling. Märker 

hon att barnen har ett större behov av att gå ut istället för samling så struntar hon i att ha 

samling.  Även förskollärare 4 är flexibel så om hon ser att barnen leker fint avbryter hon inte 

för att ha samling, utan hon har den då senare under dagen. Även förskollärare 3 säger att: ”… 

man kanske inte alltid måste ha samlingen så statisk och det har vi inte heller, man kanske vill 

strunta i den för att dom leker … Barnen frågar efter samlingen om man försöker skippa …”. 

Förskollärarna antyder att de tror att barnen tycker att det är roligt att ha samling. 

Förskollärare 1 har aldrig varit med om att barnen protesterat när hon kallar till samling. 

Barnen brukar ta ner sångpåsarna och leka samling ensamma, berättade förskollärare 5. 

 

Kommentarer  

Säljö (2001) skriver att det är viktigt att barnen känner meningsfullhet för att lära och ta till 

sig nya saker. Genom att förskollärarna i vår studie försöker göra samlingen rolig och 

spännande för barnen så är det troligt att barnen blir intresserade och känner att det är 

meningsfullt. Även Dysthe (1995) menar att lärarens roll är att stimulera barns nyfikenhet. 
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Eftersom en del förskollärare i vår studie har åldersuppdelning, kan de anpassa samlingen till 

den nivå som barnet befinner sig i sin utveckling, de kan lättare anpassa samlingen till barnets 

”zon för möjlig utveckling”, ett begrepp som Vygotskij myntade (Säljö 2005).  

 

4.4 Planering 

Vi frågade förskollärarna hur de funderar kring samling och planering. Förskollärare 2 och 3 

berättade att de hade behov av mer planering i början av sin karriär men nu känner de sig mer 

säkra i sin yrkesroll och kan vara mer flexibla. Förskollärare 1 försöker tänka på att förändra 

och förnya sin samling. Hon säger att om barnen inte är intresserade av hennes upplägg av 

samlingen så förändrar hon den. Som förskollärare 2 uttrycker det: ”Man får ju tänka på 

varför det inte det här gick bra och hur kommer det sig?”  Detta för att hon vill skapa en så 

stimulerande samling som möjligt. Hon menar att man måste ”läsa av” vad barnen tycker är 

roligt. Förskollärare 4 tänker på att skapa en miljö som gör att det blir naturligt att sitta 

tillsammans t.ex. en rund matta och en anslagstavla som man kan samlas runt. 

 

Planeringen av samlingen såg väldigt olika ut hos förskollärarna. T.ex. förskollärare 3 hade 

ingen planering eftersom det var en provisorisk avdelning, och tar det lite som det kommer. 

Hon brukar fråga barnen vad de är intresserade av att göra på samlingen. Medan förskollärare 

4 berättade att vissa samlingar kan kräva vissa förberedelser beroende på vilket tema de hade. 

Både förskollärare 2 och 5 hade ingen planering alls. De tog samlingen lite som den kom och 

barnen fick vara med och bestämma under samlingen. De hade inget schema för vems tur det 

var att ha hand om samlingen utan det var flexibelt. På förskollärares 4: s avdelning var det 

viktigt att man höll koll på vilket barns tur det var att berätta vilken mat det skulle bli, och dra 

lappen på almanackan. Detta underlättades av att det var samma person som hade samlingen 

hela terminen. Även förskollärare 1 berättade att de hade schema för vem som hade hand om 

samlingen. De hade en vecka i taget, för då kunde man lättare planera sina samlingar och då 

ha en röd tråd för hela veckan enligt henne.  

 

Barnen fick inte vara med att planera samlingen i förväg på någon av förskolorna. På 

förskollärare 1: s förskola får barnen inte vara med och planera samlingen, och de har aldrig 

diskuterat varför barnen inte får vara med. Men under själva samlingen fick de t.ex. komma 

med förslag till sånger och aktiviteter. Förskollärare 4 svarar på frågan: om barnen får vara 

med och planera att: ”Det gör dom ju inte, dom är ju med så till vida att det finns alltid en 
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spontan del, det finns alltid en del där man får räcka upp handen, man får berätta, gå laget 

runt, det finns alltid en del varje dag som inte är styrd.”  

 

Kommentarer  

Det var vanligt att barnen inte fick vara med att planera samlingen i förväg. De fick under 

samlingen möjlighet till att önska sånger eller berätta om olika händelser och upplevelser. 

Dysthe (1995) skriver om vikten att barnen får känna att läraren lyssnar på dem och tar dem 

på allvar, detta för att barnen ska känna delaktighet. Även Lpfö 98 skriver att barnen ska få ge 

uttryck för sina tankar. 

 

4.5 Språk och samtal i samlingen  

Alla förskollärare har berättat att samlingen inte är det stora forumet för barnens 

språkutveckling, men att det är del av den. Förskollärare 1 och 4 använder sig av mindre 

språksamlingar, för det tycker de utvecklar barnens språk mer än i den stora samlingen. På 

samlingen kommunicerar man, leker ordlekar, rim och ramsor och sjunger, det tycker 

förskollärare 2 och 3 utvecklar barns språk. Förskollärare 5 tycker: ”att de får berätta om 

någonting, just samtala tycker väl jag är den bästa, att prata utvecklar språket”. Hon menar 

att man ska uppmuntra barnen till att berätta och lyssna på varandra. Förskollärare 2 påpekar 

även att det är bra att diskutera i grupp, för att då hör barnen hur deras kompisar uttrycker sig, 

och då får de bekräftelse på hur man kan formulera sig och hur orden låter när man säger rätt.  

Hon menar även att det kan vara bra för barnen som är blyga, att få använda sig av någon 

leksak som de kan prata om. 

 

Olika slags samtal på samlingen var återkommande, berättade alla förskollärare som vi 

intervjuat. Det kunde vara samtal om det tema de höll på med eller spontana samtal som 

barnen initierade. Beroende på tillfälle följde förskollärarna upp dessa spontana samtal. Men 

vi upptäckte att förskollärarna upplevde det komplicerat att veta när man skulle uppmuntra 

dessa samtal och när man var tvungen att säga stopp. Detta för att det kan vara svårt för 

barnen att lyssna på varandras berättelser som kan bli väldigt långa. Om ett barn får berätta så 

vill alla göra det, men barnen har inte koncentration att lyssna på alla jämt, sa förskollärare 2.    
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Kommentarer  

Förskollärare 5 tycker att språket utvecklas i samtal mellan barn och vuxna. De flesta 

förskollärarna i vår studie lyssnar på barnen och är engagerade, det menar Dysthe (1995), 

uppmuntrar barnen att berätta och diskutera i grupp. Man kan bygga upp dialoger med barn 

genom att använda sig av uppföljning. Detta gjorde förskollärarna i vår undersökning, när de 

hade tid för dessa spontana samtal i samlingen. När samtal blir uppföljda känner sig barnen 

bekräftade (Dysthe 1995).  

 

4.6 Ringen 

Förskollärare 5 som arbetar på en 1 - 2 års avdelning berättade att i deras samling får barnen 

komma och gå som de vill. Det blir ingen traditionell ring utan huvudsaken med deras 

samling är att barnen ska äta frukt och att de ska ha roligt och sjunga tillsammans. De fyra 

andra förskollärare vi har intervjuat berättar att de sitter i ring. Några har även en rund matta 

som gör att det blir naturligt för barnen att sitta i ring. På en förskola där förskollärare 4 

arbetar, hade barnen bestämda platser på samlingen, för att det kan vara en trygghet för 

barnen, och förskollärarna kan dela på barn som inte fungerar ihop. Detta förändrades dock en 

bit in på terminen, när gruppen stabiliserats sig och barnen fick då välja kompis att sitta med.   

 

Kommentarer  

Att sitta i ring på en speciell rund matta gör att förskollärarna skapar en miljö som kan 

stimulera till sampel och lärande. Detta stämmer överens med Dysthes (1995) tankar om 

miljöns betydelse för kunskapssökandet. 

 

4.7 Gruppgemenskap 

De flesta förskollärare tyckte att samlingen har stor betydelse för gruppsammanhållningen. 

Att barnen känner att det är vi här på denna avdelning. Förskollärare 2 tycker att en stor del av 

samlingen går ut på att man ska få ihop gruppen, känna gemenskap och lära känna varandra, 

detta gör att barnen känner sig trygga tillsammans. Även förskollärare 4 anser att samlingen är 

ett bra tillfälle att skapa vi – känsla. Hon menar vidare att deras barn behöver mycket 

gruppgemenskap för att de har många barn med annan kulturell bakgrund, så de arbetar 

mycket med detta. Detta hänger ihop med att deras barn kommer från olika kulturer och har 

olika språk. Förskollärare 1 berättade att de har samling för att de vill skapa gruppkänsla, att 

barnen känner sig sedda och att de finns i ett sammanhang. Det är deras huvudmål med 
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samlingen. Eftersom förskollärare 5 har samlingar där barnen får komma och gå som de vill 

blir det ingen speciell gruppgemenskap i samlingen, det arbetar de med under andra tillfällen 

under dagen. 

 

Kommentarer  

Alla förskollärare tycker att samlingen är positiv för barns gruppkänsla, detta stämmer 

överens med var forskningen säger om samspel. Drivkraften i barns utveckling och lärande är 

det sociala samspelet med andra människor (Säljö 2001). I kommunikation med andra får man 

insikt om sig själv, man behöver då ha en annan person att relatera sig mot. I samlingen där 

gruppgemenskapen frodas utvecklas barnen och får insikt om sig själv och andra (Dysthe 

1995). 

 

4.8 Rutiner och trygghet 

Alla av de förskollärare vi intervjuat tycker att rutiner är viktiga i samlingen, dessa rutiner ger 

även trygghet för barnen. Förskollärare 2 säger att rutiner är viktigt för de barn som behöver 

det. Samlingen är en rutin där de vet vad som gäller och vad som skall göras. Denna rutin gör 

att barnen känner sig trygga. Hon säger även att det är viktigt med rutiner när det är många 

nya barn, speciellt på hösten. Som vi skrivit tidigare om ringen har förskollärare 4 bestämda 

plaster för barnen, för att skapa trygghet. Hon har även en egen sång på sin förskola för att 

skapa gemenskap. En annan sak som kan skapa trygghet är att sjunga samma sång varje dag 

som förskollärare 5 berättat att de gör, de har som rutin att i samlingen sjunga namnsången 

varje dag. Även förskollärare 1 börjar med en speciell sång, godmorgonsången. Hon tycker 

även att vissa saker bör komma igen på varje samling för att barnen behöver kontinuitet. En 

annan sak som förskollärare 1 påpekar är att samlingen är ett sätt att förbereda barnen på vad 

som ska ske under dagen vilket enligt henne ger trygghet.  

 

4.9 Läroplanen för förskolan  

Det skilde sig mycket mellan förskollärarna och deras arbete med läroplanen. Förskollärare 1, 

2 och 3 menar att de inte tänker på läroplanen så ofta utan har den i bakhuvudet. Men när de 

går igenom läroplanen och tänker noga så märker förskollärarna att man kan koppla det de gör 

till något i läroplanen. När vi i intervjuerna frågat om läroplanen, kommer de på att en av de 

saker som de tycker finns med i samlingen är värdegrundsfrågor t.ex. barns inflytande och 

genus. Förskollärare 4 och 5 är de förskollärare som arbetar med läroplanen mer påtagligt. 
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Båda två går igenom målen i läroplanen och ser hur de ska gå tillväga för att nå de mål som 

de satt upp. Förskollärare 5 arbetar med genusfrågor genom att titta om ens kollegor 

behandlar flickor och pojkar olika. Förskollärare 4 har gjort en egen handlingsplan för deras 

förskola för att konkretisera och nå upp till målen i läroplanen. 
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5. DISKUSSION 

 

Nu ska vi analysera och diskutera de resultat vi fått fram i vår undersökning. Vi kommer att 

koppla intervjusvaren till det vi skrivit i bakgrunden och genom detta kunna analysera och 

komma fram till svar på våra forskningsfrågor som är 

 Hur är samlingen i förskolan utformad?  

 Varför används samlingen som arbetssätt? 

 Vad anser förskollärarna att samlingen har för mening för barns lärande och 

språkutveckling?  

 

I detta kapitel har vi valt att utgå från forskningsfrågorna när vi formulerat våra underrubriker. 

Vi har även lagt till ett kapitel om didaktikens frågor och förskollärarens roll.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Vi börjar med att diskutera samlingens utformning på förskolan, vad de olika förskollärarna 

tycker är viktigt att göra på samlingen. Sedan går vi in på vad förskollärarna tycker att 

samlingen har för syfte, vi diskuterar didaktikens fråga varför. Den tredje delen av 

diskussionen handlar om förskollärarnas tankar kring barns lärande i samlingen, och 

avslutningsvis analyserar vi förskollärarens roll på samlingen och deras roll på barns lärande 

samt förskollärarnas didaktiska tankar kring samlingen.  

 

5.1.1 Samlingens utformning 

Innehållet i samlingen var liknande hos alla förskollärare. De hade bl.a. upprop, sånger, rim 

och ramsor och samtal. De förskollärare som vi intervjuade benämnde samma saker som 

Rubinstein Reich (1993) och Walch (1987) beskriver att samlingen innehåller. Granberg 

(1999) skriver att man i samlingen brukar prata om vilka som är närvarande. Att ha upprop av 

alla barn och förskollärare kan främja gemenskapen i gruppen genom att alla barn bekräftas 

och ser varandra, enligt några förskollärare. Även Dysthe (1995) skriver att varje barn har 

behov av att bli sedd och bekräftad. En förskollärare berättar vidare att genom upprop och 

användning av namnlappar kan barnen lära sig varandras namn och hur de stavas. Vi 

instämmer med det som förskolläraren och Dysthe påpekar.  
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Några förskollärare berättade att de hade mer planering i början av sin karriär som 

förskollärare. Då kände de sig lite osäkra och ville ha en planering som de kunde luta sig 

tillbaka på. Men nu berättade de att de oftast får strunta i sin planering och utgå ifrån barnen 

och deras intresse. På en förskollärares förskola har förskollärarna delat upp samlingen så att 

de har hand om samlingen en vecka i taget på ett rullande schema. Då kan man lättare få en 

röd tråd i samlingen hela veckan anser hon, samt att man kan fundera över varför samlingen 

fungerade som den gjorde och vad man kan förändra. Detta kopplar vi till det Ahlström & 

Wallin (2000) skriver att man blir bättre på att göra val om man funderar över de didaktiska 

frågorna. Vidare tror hon att genom att ha ett rullande schema kan barnen uppleva en 

trygghet, då de vet vad som ska ske på samlingen och vem som har hand om den. En 

förskollärare berättade att en pedagog har hand om samlingen en längre period, kan vara upp 

till en termin lång. De andra förskollärarna i vår intervjustudie gjorde så att de inte hade något 

schema, utan den som hade lust tog hand om samlingen den dagen. Om man inte har någon 

planering utan man tar varje samling som den kommer, kan det vara svårt att som Dysthe 

(1995) skriver skapa miljöer som stimulerar barnens nyfikenhet och intresse. Vi håller med 

Dysthe i att det är viktigt att man tänker på att skapa en bra miljö för barnen. 

 

Ringen har sina rötter i Fröbelpedagogiken (Rubinstein Reich 1993). I alla intervjuer utom en 

har förskollärarna berättat att de sitter i en ring och har samling. Några av dem har till och 

med en rund matta för att skapa en trevlig miljö som kan stimulera lärande. Ringens 

användning i samlingen beskrivs även av Rubinstein Reich (1993) och Granberg (1999). Där 

skriver de att alla de förskolor de undersökt sitter i ring. Detta stämmer överens med vår 

undersökning. En förskollärare betonar ringens betydelse med att i ringen ser och hör alla 

varandra och det skapa en gruppkänsla. På den förskolan där de inte satt i ring berodde det på 

att barnen var små och själva fick bestämma om de ville delta eller inte. Då barnen var med i 

samlingen behövde de inte sitta i ring utan fick sitta som de ville på en speciell matta.  

 

5.1.2 Samlingens syfte 

Förskollärarna som vi intervjuade har olika uppfattningar om samlingen syfte. En 

förskollärare känner att samlingen är till för att lära barnen saker ungefär som lektionen på 

skolan. Även Rubinstein Reich (1993) såg en tendens till att vissa förskollärare anser att 

samlingen ska vara skolförberedande i sin avhandling. Vi håller med några av förskollärarna 

som säger att samlingen ska vara rolig och intresseväckande. Samlingen ska vara ett tillfälle 

där man kan vara tillsammans och lära känna varandra. Detta kopplar vi till det som Lpfö 98 
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skriver, att verksamheten ska vara rolig för barnen. Rubinstein Reich (1993) menar att 

samhörigheten stärks då, vilket är syftet med samlingen tycker förskollärarna som vi 

intervjuat. Några förskollärare berättade att deras huvudmål med samlingen var att skapa 

gruppkänsla. Vi samtycker med Rubinstein Reich (1993) som säger att samlingen kan vara ett 

tillfälle där man kan känna gemenskap, att alla är tillsammans och har roligt. Lpfö 98 skriver 

om gruppgemenskap, det står att förskolan ska sträva efter att alla barn ska få känna sitt eget 

värde samt att stimulera barns samspel. Vidare poängterar Lpfö 98 vikten av att barnen ska 

känna att de är en tillgång i gruppen, vilket vi instämmer med. Lpfö 98 tar även upp 

värdegrundsfrågorna och att förskolan skall arbeta med dessa. De vuxna är förebilder i detta 

arbete. Flera av förskollärarna i vår studie berättar att de arbetar med värdegrundsfrågor på 

samlingen, t.ex. barns inflytande, respekt för andra människor och genusfrågor.   

 

Några av förskollärarna som vi intervjuat menade att samlingens syfte är att förmedla saker. I 

Walchs (1987) undersökning framkom att många förskolor hade temaarbete, där man pratade 

om olika ting och händelser. Förskollärarna berättade även att om man har något speciellt 

tema på förskolan kan samlingen vara ett bra tillfälle att prata om detta. Men vi instämmer 

inte med den förskollärare som säger att samlingen kan vara som en lektion i skolan, där man 

kan förmedla kunskap. En sak som kan göra att samlingen kan likna en lektion i skolan, är att 

många förskollärare tycker att det är viktigt att barnen lär sig lyssna, räcka upp handen och 

vänta på sin tur på samlingen. En förskollärare tycker att samlingen är ett bra tillfälle där 

barnen får öva sig i att vänta, lyssna och vara tyst. Vi håller inte med förskolläraren som 

tycker att vänta, lyssna och vara tyst är ett mål med samlingen, då detta inte utvecklar barns 

språk som Säljö (2001) menar. Han säger att den viktigaste läromiljön är det vardagliga 

samtalet. Säljö skriver vidare om Vygotskijs tankar, han menade att språk och socialt samspel 

är den viktigaste drivkraften för barns utveckling. Säljö menar att man lär sig i diskussioner 

med andra, där kunskap utbyts. Även Lpfö 98 poängterar det sociala samspelet med 

engagerande vuxna, både när det gäller det enskilda barnet och barngruppen.  Vi instämmer 

med Williams m fl (2000) som menar att om små barn får umgås och leka med jämnåriga 

barn kan de lättare utveckla sin sociala kompetens. 

 

Vi har intervjuat förskollärare från förskolor med svenska barn och förskolor med många barn 

från olika kulturer. Vi har inte funnit några större olikheter mellan förskolornas samlingar 

förutom att de mångkulturella förskolorna antyder till att de har fler små språksamlingar 

utanför den stora samlingen. En skillnad som vi dock fann var att en förskollärare sa, att på 
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grund av att de har många barn med annan kulturell bakgrund arbetar de särskilt mycket med 

gruppkänslan i samlingen. 

 

De förskollärare vi intervjuade tyckte att samlingen var en bra stomme i vardagen. Flera 

förskollärare tyckte att samlingen är bra för de barn som behöver rutiner och trygghet i 

vardagen. Granberg (1999) menar att barnet måste ha en grundtrygghet för att kunna 

utvecklas och ge sig ut och utforska omvärlden. Trygghet för de mindre barnen handlar om 

rutiner och upprepning. Vi instämmer med Granberg som säger att det är viktigt att barnen 

känner sig trygga, samlingen kan vara bra för att skapa rutiner eftersom den återkommer varje 

dag på ungefär samma tidpunkt.  

 

5.1.3 Förskollärarnas tankar kring barns lärande och språkutveckling i samlingen 

Det finns tre delar som stimulerar barns språk, dessa är a) den vuxne tillsammans med barnet 

berättar, beskriver och förklarar om vad som händer och sker, b) att den vuxne har vana att 

prata om vad som kommer att hända inom en snar framtid och c) den vuxnes förmåga att tala 

om vad som just har inträffat (Söderbergh 1979). Dessa delar kan man använda sig av för att 

utveckla barns språk på samlingen. Många förskollärare som vi intervjuat brukar på 

samlingen prata om vad som ska hända under dagen och även vad som just har skett. Även 

punkt a) tycker vi att många förskollärare arbetar med på samlingen. Ragnhild Söderbergh 

(1979) skriver att dessa delar har betydelse för barns språkutveckling och hjälper barnet att 

utveckla språket från att bara handla om vad som händer här och nu. Vi håller med henne i att 

dessa delar kan användas i samlingen. En förskollärare använde sig av rimord, ordlekar, 

ramsor och sånger, rimkort och liknande redskap för att utveckla barns språk. Vi håller med 

om att det är bra att man kan använda sig av olika redskap, om man har funderat och 

reflekterat över varför man använder sig av just detta material, som en förskollärare berättade 

att hon gör. Förskollärarna trodde att även barnen tyckte att det var kul med det 

språkutvecklande materialet och olika redskap.  

 

I undersökningen har det framkommit att alla samlingar innehåller samtal. När det gäller de 

spontana samtalen tyckte förskollärarna att det var komplicerat, det tyckte det var svårt att 

veta när det var tid för att uppmuntra samtalet eller säga stopp. Vi förstår förskollärare 1 som 

säger att det kan vara svårt att avväga om barnen orkar sitta och lyssna på varandras 

berättelser och om man måste säga stopp. På förskollärarnas berättelser om samtal på 

samlingen ser vi dock inte så klara likheter med Granström & Einarssons (1995) offentliga 
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kommunikation, där läraren är den som har ordet. Förskollärarna verkar vilja skapa dialoger 

med barnen så gott det går.  

 

I vår undersökning har det framkommit att förskollärarna tycker att det vardagliga samtalet 

utvecklar språket mest. Granberg (1999) menar att om barnen har engagerade vuxna omkring 

sig som lyssnar och diskuterar med dem, så utvecklar det barnens språk. En förskollärare 

säger man måste uppmuntra de barn som inte vill prata/är blyga genom hjälpmedel. Ett sådant 

hjälpmedel kan vara att prata om en leksak och på så sätt gömma sig bakom den. Enligt 

Granberg (1999) utvecklas språket i dialog med engagerade vuxna. Samlingen är det tillfälle 

där man kan samtala med barnen och på så sätt utveckla deras språk. En förskollärare 

berättade att så fort man kommunicerar så försöker man ju utveckla barns språk. Autentiska 

frågor är frågor som läraren ställer till barnet och som läraren inte har något svar på. Läraren 

är intresserad av barnets svar och föra en diskussion om detta (Dysthe 1995). Vi har i vår 

undersökning inte uppfattat att förskollärarna använder sig av sådana frågor. 

 

Rubinstein Reich (1993) framhåller att samlingen har en tendens att bli klassrumslik på grund 

av att förskolläraren ställer ledande frågor som barnen svarar på, dock har barnen i samlingen 

lättare att ta initiativ till samtal än barnen i klassrummet. Vi uppfattade i vår undersökning att 

förskollärarna är rädda för att det skulle kunna bli kaosliknande och att alla skulle prata i 

munnen på varandra och inte lyssna på varandra. Att det kan vara så, kan bero på att 

förskollärarna tycker att det är svårt att ”släppa taget” och låta barnen prata och diskutera. 

Lpfö 98 skriver att arbetslaget ska uppmuntra barnens samspel med varandra. En förskollärare 

berättade att hon arbetar med att uppmuntra till samtal mellan barnen och då tränar hon sig 

själv i att ta ett steg tillbaka. Vi håller med Säljö (2001) och läroplanen som säger att det är 

viktigt att barnen får diskutera med varandra för att på sätt främja samspelet mellan barnen.  

 

Många förskollärare berättade att barnen inte får vara med och bestämma i samlingens 

planering. Men i varje samling fanns det en stund där barnen fick räcka upp handen, fick 

berätta och komma med förslag på aktiviteter. Dock menade förskollärarna att samlingens 

innehåll bör ha ett varierat och flexibelt innehåll, där barnen känner sig delaktiga. Dysthe 

(1995) menar att om barnen får vara med och bestämma, känner de sig delaktiga. 

 

Granberg & Einarsson (1995) skrev om offentlig kommunikation. Vi har sett tendenser under 

vår VFU, att samlingen mest består av offentlig kommunikation vilket enligt Granberg & 
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Einarsson innebär att läraren har ordet och initierar samtalen med eleverna. Det är mest 

förskolläraren som pratar och påbörjar samtalsämnen. Detta relaterar vi till det förskollärare 4 

sa, att i hennes samling finns det en liten del där barnen får komma med egna tankar. 

Söderbergh (1979)säger att man istället ska försöka ha en dialog i samlingen. Hon menar att 

dialogen mellan barnet och förskolläraren har stor inverkan på barns språkutveckling. Även 

Dysthe (1995) skriver att dialogen kan göra så att barnen känner sig delaktiga, hörda och 

sedda. Det är genom kommunikation med andra som barnet får nya erfarenheter skriver hon. 

Eftersom att språket har en så stor del av barnens utveckling så instämmer vi med det som 

Dysthe säger, att användning av dialog kan vara det optimala verktyget i för att stimulera 

barns lärande och kommunikation. Vi har inte i vår undersökning funnit tendenser till att 

förskollärarna använder sig av lotsning i samlingen (Granberg & Einarsson 1995). 

 

5.1.4 Didaktiska tankar och förskollärarens roll 

I vår undersökning har det framkommit att förskollärarna tycker att det är viktigt att man 

reflekterar över det man gör i förskolan, precis som Ahlström & Wallin (2000) skriver att man 

bör göra, för att kunna utveckla verksamheten. Varför gick det som det gick? Vad som ska 

finnas med? Hur kan jag förbättra detta? En förskollärare berättar att man måste fundera på 

vad som hände på samlingen för att utveckla den. Alla förskollärare som vi intervjuat hade 

funderat över varför de har samling. Även Lindström & Pennlert (2006) skriver att det är 

viktigt att man frågar sig hur man ska göra, var och när man ska göra detta.  

 

En förskollärare berättade att de har en handlingsplan som de går efter och även utvärderar 

efter terminen. De funderar över vad de ska göra och hur de ska gå vidare. Detta stämmer 

överens med det som Ahlström & Wallin (2000) säger, de säger att lärare bör reflektera och 

utvärdera sin verksamhet. Genom att man gör detta utvecklas man som pedagog och förbättrar 

sina val och handlingar. 

 

Förskollärare 3 berättade att de använder sig av åldersuppdelning i samlingen för att barn i 

olika åldrar behöver olika saker. Hon funderar på hur hon kan göra för att skapa en så bra 

samling som möjligt. Detta stämmer överens med det Granberg (1999) skriver. Hon skriver 

att man bör ta hänsyn till barnens ålder och intresse när man ska ha samling, de mindre barnen 

kan behöva en kortare samling då de kan ha större rörelsebehov och lätt tappar 

koncentrationen. Granberg (1999) och förskollärare 3 säger att åldersindelning kan vara ett 

bra arbetssätt för att anpassa samlingen lättare efter barnens behov och intresse. Även 
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Williams; Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) skriver att det kan vara svårt för 

förskollärarna att anpassa verksamheten när ålder varierar mycket. Den förskollärare som har 

barn i 1 – 2 års ålder, låter barnen vara med så länge de vill och orkar i samlingen. Detta 

håller vi med om för vi anser att samlingen inte ska vara påtvingat och fullt av tilläggelser och 

måsten. Även Lpfö 98 framhäver att barnen ska kunna uttrycka sina tankar och påverka sin 

situation på förskolan.  

 

Vygotskij (Säljö 2005) skriver om ”zonen för möjlig utveckling”. När vi kopplar ”zonen för 

möjlig utveckling” till förskolor med barn från 1 – 5 år, upplever vi att det kan vara svårt att 

se till varje barns individuella utvecklingsnivå eftersom de har kommit olika långt i sin 

individuella utveckling på grund av ålder. För att barn inte ska tappa intresse bör samlingen 

handla om det som ligger i barnets område för deras ”framtida lärande” (Säljö 2001).  

 

I vår undersökning har vi upptäckt att förskolläraren får en viktig roll på samlingen, att 

uppmuntra barnens lust och nyfikenhet att lära och kommunicera. Sker det om något som 

barnet visar intresse för kan det leda till flera intressanta samtal än om det är något som 

barnen inte är intresserade av. Detta bygger vi på Dysthes (1995) utlägg om att 

inlärningspotentialen kan bli högre om eleverna är engagerade och intresserade av det de ska 

lära sig. Att barnen ser en koppling mellan det de ska lära sig och sina tidigare erfarenheter 

och att läraren själv är intresserad och involverad i aktiviteterna (Dysthe 1995). Några 

förskollärare berättade att de tycker att det är vikigt att fånga barnens intresse på samlingen, 

om de gör någonting som barnen inte blir intresserade av ändrar de sitt upplägg genast. Vi 

instämmer med detta, för att samlingen inte blir rolig om inte förskolläraren gör den rolig och 

intressant för barnen. De menar vidare att det är viktigt att man varierar sig och lyssnar på 

barnen. Verksamheten ska utgå från barnens intressen och motivation skriver Lpfö 98. En av 

förskollärarens roller är att inspirera och göra barnen intresserade av att saker och ting och att 

de vill lära sig mer. Detta kopplar vi till Lpfö 98: s riktlinjer som säger att arbetslaget ska göra 

verksamheten rolig och meningsfull för barnen och stimulera barnens lust att skapa nya 

erfarenheter.  

 

Det är inte Lpfö 98 som utarbetar metoderna, det gör man på förskolan med hjälp av 

läroplanens mål och riktlinjer. Många förskollärare menar att de kan konkretisera många av 

de mål som finns i Lpfö 98 i samlingen. Förskollärarna vi intervjuat är alla ense om att 

samling är en bra metod för att nå målen och för att skapa en bra miljö för barnen i förskolan. 
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Vi har under denna studie även fått det intrycket att samlingen kan inrymma möjligheter att 

arbeta med många av de mål och riktlinjer som finns i Lpfö 98.  

 

5.2 Metoddiskussion  

I metoddiskussionen kommer vi att analysera hur vår undersökning gick och diskutera 

huruvida vårt val av metod var relevant. 

 

Vi anser att vi gjort ett bra val därför att vi fått den information som vi sökt från 

intervjupersonernas utsagor.  Vi valde ut fem förskollärare att intervjua och vi känner att det 

var en lagom mängd intervjupersoner, för att vi upptäckte under undersökningen att det var 

många delar som återkom i alla intervjuer. Fastän vi valde förskollärare från olika delar av ett 

mellansvenskt län så ser vi nu att det inte fanns några större skillnader mellan dem. 

Samlingarna såg väldigt lika ut och förskollärarna hade ganska lika tankar om varför de har 

samling. Även om vi gjort vårt urval av intervjupersoner från samma rektorsområde av länet, 

så skulle vi nog få samma slags variation tror vi. 

 

Förskollärarna var lätta att få tag i på telefon och alla visade sig positiva till vår undersökning. 

Intervjuerna flöt på utan problem, intervjupersonerna berättade glatt om sin 

förskoleverksamhet och delade med sig av sina erfarenheter. Intervjupersonerna förstod alla 

våra intervjufrågor.  

 

Thomsson (2002) tar upp problemet med att vara två intervjuare, att intervjupersonen skulle 

kunna komma i en underlägsen situation om man var två intervjuare. Vi har under våra 

intervjuer inte upplevt att den som blivit intervjuad känt sig underlägsen på något vis. Vi 

delade upp frågorna mellan oss och vi tyckte att det fungerade bra, för att vi fick ta ansvar för 

varsin del samtidigt som vi fick stöd av varandra genom följdfrågor. Vi upplevde inte att vi 

avbröt varandra eller att vi kände oss störda av varandra.  

 

Under intervjuerna har vi även använt oss av bandspelare för att lättare kunna koncentrera oss 

på vad förskolläraren säger, och för att få med allt som hon berättar. Det har fungerat bra med 

bandspelare, våra intervjupersoner verkar inte ha varit besvärade eller blivit distraherade av 

den. Vi tycker att bandspelaren har varit ett väldigt bra hjälpmedel. Vi känner att vi inte skulle 

ha kunnat koncentrera oss på att lyssna och komma med följdfrågor, om vi skulle ha 
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antecknat samtidigt. En sak som vi lärde oss under vår studie var att placeringen av 

mikrofonen var viktig. Två gånger ställde vi den för långt bort från intervjupersonen och oss 

själva. Då blev ljudet på inspelningen svagt, men tack vare att man kunde höja ljudet på 

bandspelaren hörde vi vad som sades ändå.    

 

Vi anser att denna form av utskrift som vi använde passade oss väl när vi skulle gå igenom 

alla intervjuer och analysera dem. Eftersom att vi skrev ut dem i sammanhängande skriftspråk 

var det lätt när vi skulle gå igenom intervjuerna och ta ut det viktigaste. Vi använde oss av 

Thomssons (2002) vågräta och lodräta analys. Det passade vår studie väl för att vi kunde gå 

igenom varje tema för sig och sedan jämföra dessa. Vi tyckte även att Kvales (1997) 

meningskoncentrering passade vår studies syfte, då vi kunde fokusera på det väsentligaste och 

då ställa intervjuerna mot varandra.     

 

Vi har funnit det svårt att få tag i nyare relevant litteratur om samlingen. Därför har vi använt 

oss delvis av äldre litteratur. Walch skrev sin bok 1987 men trots att den kan uppfattas 

gammal, har vi upptäckt under vår studie att den ändå är relevant. Samlingen som Walch 

(1987) beskrev då liknar den samling vi fått beskriven i vår undersökning och även den 

samling som Rubinstein Reich beskrev i sin avhandling 1993.  

 

5.3 Avslutande slutsatser 

Vi har gjort vår studie för att undersöka samlingens innebörd i förskolan. Vi har fått svar på 

vårt syfte och våra forskningsfrågor genom att intervjua fem förskollärare. Vi har fått kunskap 

om hur samlingen kan vara utformad, och vad förskollärarna tycker att den har för syfte och 

vilken mening den har för barns lärande.  

 

Något som har förundrat oss är att vi har blivit mer positiva till samlingen och våra 

förutfattade meningar stämde inte överens med det resultat som vi fått fram i denna studie. 

Det som vi funnit mest centralt i arbetsformen samlingen, är att den är bra för att stärka 

gruppkänslan i barngruppen och även tid till att uppmärksamma varje barn. Det som kommit 

fram som mest viktigt för barns lärande är samtalet. Samlingen kan vara en arbetsform som 

utvecklar barns språk, men det har i studien framkommit att det är andra tillfällen som främst 

kan utvecklar barns språk. Trygghet och rutiner har förskollärarna poängterat som viktigt och 

att samlingen kan vara en aktivitet under dagen som kan skapa det. 
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Eftersom våra negativa tankar om samlingen har flytt sin väg kommer vi antagligen att 

använda oss av arbetssättet samling i vårt framtida yrkesliv. Vi känner att vi vill använda 

samlingen för att kunna skapa en god gruppkänsla och en plats där man kan samtala i en 

större grupp. Men vi vill att samlingen ska vara flexibel och öppen för barnens behov och 

intresse, både när det gäller innehåll och medverkan. 

 

5.4 Fortsatt forskning 

Under vår studies gång har vi funnit flera intressanta företeelser att forska vidare i. Eftersom 

vår avgränsning innehöll förskollärarperspektiv och endast den stora samlingen, så tog vi inte 

upp dessa i detta arbete. Vi tycker det skulle vara intressant att forska vidare i hur barnen 

upplever samlingen, om de tycker samlingen är intressant. Om barnen har samma syn på 

samlingen som förskollärarna har utryckt sig om. Skulle även vara intressant att observera hur 

samspelet i samlingen ser ut mellan förskollärare och barn, ur ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide  
 

 Kan du berätta om ditt arbete och din förskoleverksamhet? 

 Har ni någon form av samling på förskolan? 

 Kan du berätta vad gör ni under samlingen och hur den är utformad? 

 Hur ofta och länge har ni samling? 

 Vem har hand om samlingen?  

 Ser samlingarna olika ut varje dag? 

 Funderar du på hur du lägger upp samlingen? 

 Har du någon speciell planering/upplägg för varje samling? (Eller är det samma för 

alla) 

 Får barnen vara med och planera samlingen? (Hur? Varför?) 

 Vad tycker du är viktigt att ha med på samlingen? Hur tänker du kring detta? 

 Hur tänker du för att du ska få till en bra samling?  

 När under dagen tycker du att samlingen ska vara? Har ni funderat kring detta? 

 Kan du berätta om varför ni har samling? Brukar ni diskutera detta? 

 Vilken betydelse tycker du att samlingen har för barnen? 

 Vilken betydelse har samlingen för dig som förskollärare? 

 Tycker du att samlingen utvecklar barnens språk och samtal? På vilket sätt? 

 Vilka aktiviteter på samlingen tycker du gör det? 

 Blir det många spontana samtal på samlingen? 

 Tar barnen initiativ till samtal under samlingen? Vad handlar dessa om?  

 Uppmuntras barnen till samtal under samlingen? Följs dom upp? 

 Har läroplanen betydelse för ert arbete med samlingen? 

 Hur kopplar ni samlingen till Lpfö 98´s mål och riktlinjer? 

 Har du något mer du vill berätta om angående samlingen? 

 

Förslag till följdfrågor är inom parentes.  

 


