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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån ett hermeneutiskt synsätt undersöka fenomenet 

samling, dess innebörd och utformning ur ett arbetslagsperspektiv. Som bakgrund till vårt 

examensarbete har vi genomfört en litteraturöversikt för att få kunskap om samling. Denna 

översikt innehåller en historisk tillbakablick på samling i förskola, samt vad tidigare forskning 

säger om samlingens syfte och innehåll. Utifrån litteraturen och erfarenheter från 

verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att samling är en daglig förekommande aktivitet 

på förskolorna men den ser olika ut när det kommer till upplägg och genomförande. 

För att få svar på vår forskningsfråga har vi genomfört en kvalitativ gruppintervju med tre 

arbetslag. Utifrån svaren har vi analyserat och tematiserat in deras svar i tre olika kategorier 

den regelbundna samlingen, den lustfyllda samlingen och den spontana samlingen. 

Gemensamt svar för alla tre arbetslag är att man anser att samlingen ska vara lustfylld, rolig, 

en mysig stund och stärka gruppkänslan. Enligt arbetslagen ska den utgå från barnens 

erfarenheter och förutsättningar och samlingen ska vara varierad och får gärna ske i cirkel.  
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1. Inledning 

– Kom nu alla barn, nu är det samling! Detta är en mening som vi ofta har hört under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU). Samling är en dagligen förekommande aktivitet, 

vilket är något vi upplevt under vår utbildning. Till vårt examensarbete har vi därför valt att 

inrikta oss på fenomenet samling i förskolan utifrån ett arbetslagsperspektiv. Enligt förskolans 

läroplan, Lpfö 98, ska förskolan lägga grunden för det livslånga lärandet. Med hjälp av olika 

uttrycksformer som till exempel sång, musik, matematik, tal- och skriftspråk ska barnen få 

möjlighet till att utveckla sin förmåga att reflektera och iaktta i ett socialt samspel med 

varandra. Både Ann Granberg (1999) och Lena Stenmalm Sjöblom & Inge Johansson (1992) 

skriver att samling ses som en gemensam stund där barn och pedagoger får möjlighet att se, 

lyssna och prata med varandra. Samlingen ger även barnen tillfällen att träna gruppkänsla, 

koncentration och turtagning. Lena Rubinstein Reich konstaterar i sin avhandling Samling i 

förskolan från 1993 följande: 

Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter samlade, ofta i 

en cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna. 

Den ska vara ett regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten och 

hållas på en bestämd plats och på en bestämd tid (s 15). 

Granberg (1999) tar även hon upp att samlingen ofta sker i en cirkel där alla sitter lika nära 

mitten, vilket gör att alla, både barn och pedagoger, ser varandra. Att sitta i cirkeln är det mest 

jämlika sättet att mötas och Rubinstein Reich (1993) skriver att cirkeln är evig, den har varken 

en början eller ett slut. 

Som vi skrev ovan, vill vi undersöka synen på samling utifrån ett arbetslagsperspektiv. Vi 

anser att vi inför vårt kommande yrke saknar den förförståelse som krävs då det gäller 

innebörden och utformningen av samlingen. Vi vill få en ökad förståelse för hur arbetslagen 

ser på de didaktiska valen, temainriktningar, hur de utformar samlingen och vilka i 

arbetslagen som tar hand om samlingen. För att få svar på dessa frågor har vi genomfört 

intervjuer med tre arbetslag om deras syn på samlingens innebörd och utformning. Vi 

kommer sedan analysera svaren utifrån ett hermeneutiskt synsätt. 
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1.1 Syfte  

Utifrån erfarenheter från våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att samling är en 

daglig förekommande aktivitet på förskolorna. Vi har intresserat oss för vad en samling kan 

innehålla, vilka förväntningar pedagoger har på samlingar i förskolan och vilka didaktiska val 

som görs i olika slags samlingar i förskolan. Med andra ord är vårt syfte att undersöka: 

          Hur ser samlingens innebörd och utformning ut ur ett arbetslagsperspektiv? 

1.1.1 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att enbart fokusera på arbetslagets perspektiv på 

den stora samlingen som innefattar hela barngruppen. Därmed väljer vi bort 

tvärgruppssamlingar med andra avdelningar och utomhussamlingar. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Som bakgrund till vårt examensarbete har vi genomfört en litteraturöversikt för att få kunskap 

om tidigare forskning om samling. Vi börjar med en historisk tillbakablick på samling i 

förskolan för att därefter beskriva vad tidigare forskning säger om samlingens syfte och 

innehåll, om samlingen som en skolförberedande aktivitet samt om arbetslagets mål och 

riktlinjer utifrån Lpfö 98 samt den reviderade Lpfö 98 (SKOLFS1998:16) som gäller ifrån 1 

juli 2011. Vi kommer även ta upp skillnaden mellan ett barnperspektiv och ett barns 

perspektiv. Vidare beskriver vi det sociokulturella perspektivet som präglar förskolan idag. Vi 

har valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt.  

2.1 En historisk tillbakablick på samling i förskolan 

Den person som betraktas som förskolans grundare är Friedrich Fröbel (1782-1852) från 

Tyskland. Fröbel ansåg att barnen skulle ses som plantor, som behöver vård och omsorg för 

att kunna utvecklas och sedan blomstra. Fröbel startade den lek- och sysselsättningsanstalt 

som senare bytte namn till ”Barnträdgården”. Den pedagogik som han utvecklade där har satt 

sin prägel på hur pedagogiken idag ser ut i våra förskolor (Öman 1991, Wallström 1992, 

Simmons-Christenson 1991). Rubinstein Reich (1993) skriver att Fröbel lade stor vikt vid att 

verksamheten skulle vara fri. Genom den fria leken kunde barnen ge uttryck för sitt tänkande 

och därför såg Fröbel till att komplettera verksamheten med sång, musik, rörelselekar och 

praktiskt lärande som sömnad och målning. Enligt Rubinstein Reich finns det mycket som 

tyder på att samlingens cirkelform uppkom ur Fröbels idéer, mycket av den verksamhet som 

bedrevs i grupp skedde i cirkel. Fröbel ansåg att cirkeln var en symbol för 

oändlighetsbegreppet och att den även hade en religiös grund då han ansåg att barnen genom 

de geometriska lagarna kom närmre Guds väsen. 

Britt Tellgren (2008) beskriver att systrarna Ellen och Maria Moberg ses som 

Barnträdgårdens pionjärer i Sverige. Systrarna förde fröbelpedagogiken vidare genom att de 

lade grunden till den barnomsorg som finns idag. Rubinstein Reich (1993) skriver att Fröbels 

pedagogiska idéer spreds och hans efterföljare preciserade hans tankar om samlingen och 

införde detta som ett återkommande dagsmoment. I boken Barnträdgården (Moberg & 

Sandell 1945) har Maria Moberg skrivit ett kapitel om samlingen och där ger hon råd om hur 

en samlingsstund bör vara. Maria Moberg anser att det bör finnas en stund på dagen när man 

samlar alla barn och att samling ska ske på samma plats varje gång.  Hon påpekar även vikten 
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av att samling bör sker efter en stunds fri sysselsättning. Samling kan ses som en högtidlig 

stund då barnen får känna gemenskap med varandra och möjlighet att träna på att sitta still, 

koncentrera sig samt att lyssna. Det ska inte vara för många barn eller för stor åldersspridning 

när barnens intresse och utveckling inte ligger på samma nivå. Moberg (1945) påpekar att om 

man lägger samtalet på en nivå som är lämplig för de mindre barnen faller ofta intresset för de 

äldre barnen. Samlingen ska vara högst 15-20 minuter och barnen ska helst sitta i en 

halvcirkel framför ”ledarinnan”. Hon beskriver att samtal med småbarn är en konst, och att 

det därför är viktigt att rösten är uttrycksfull då det gäller att fånga barnens intresse. Det gäller 

att ”ledarinnan” talar med en naturlig och glad stämma, för att barnen själva ska stimuleras till 

att själva tala och berätta i samlingen. Enlig Moberg var ett dagligt intresse för ”ledarinnorna” 

att ta fram almanacksblocket och inför barnen riva av ett blad, vilket leder till samtal om 

dagens namn, vecka, månad, årstid och även tal om vädret. 

År 1972 lades Barnstugeutredningen fram (Rubinstein Reich 1993) och den förespråkade ett 

dialogpedagogiskt arbetssätt vilket innebar att dialogen mellan pedagog och barn var av stor 

betydelse. Barnstugeutredningen förespråkade även att det skulle vara naturliga övergångar 

mellan aktiviteter och att samlingar endast borde vara för de äldre barnen då de tillsammans 

med pedagogerna kunde samlas runt ett gemensamt ämne. Rubinstein Reich (1993) belyser att 

detta är den enda gången som samling nämns i Barnstugeutredningens 300 sidor. Däremot 

förespråkades att samtal i helgrupp kunde behövas om det var något som gruppen behövde ta 

upp, men att man snabbt skulle återgå till valfria aktiviteter. Rubinstein Reich (1993) och 

Stenmalm Sjöblom & Johansson (1992) skriver att ett pedagogiskt program för förskolan från 

Socialstyrelsen kom 1987. I detta program framhålls vikten av att samling ska förekomma i 

förskolan för att stärka gruppkänslan. För att en god grupp- och samhörighetskänsla skulle 

växa fram var det bra att någon gång under dagen ordna en gemensam samlingsstund eller en 

speciell aktivitet för hela barngruppen. Ett viktigt syfte med förskolans samlingar var, enligt 

det pedagogiska programmet, att utveckla gruppkänslan. 

Enligt Rubinstein Reich (1993) har samlingens betydelse genom historien skiftat stort, från att 

vara meningsfull till närmaste obetydlig för barnen. Motiven för samling växlar enligt 

författaren från att gynna demokratisk gruppfostran och att utveckla gruppgemenskapen till att 

lära barnen grundläggande begrepp. Britta Olofsson (2010) beskriver utifrån sina erfarenheter 

av samling under 1970-talet, att dessa var starkt ritualiserade och att de pedagogiska idéerna 

var hämtade från 1940-talets barnträdgårdar. 
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2.2 Tidigare forskning om samlingens syfte och innehåll 

Rubinstein Reich (1993) skriver i sin avhandling att det är svårt att definiera vad en samling 

är, men att det i regel är en grupp barn som i cirkel har samlas runt en vuxen för att delta i en 

bestämd aktivitet, ofta ledd av den vuxne. Att samlingen är en daglig förekommande aktivitet 

som sker ute i förskolorna, även om den tidsmässigt inte tar så stor plats, är något som även 

Granberg (1999) tar upp.  

2.2.1 Samling som gruppaktivitet 

Granberg (1999) har studerat samlingens innehåll och utformning och kommit fram till att den 

ofta inte skiljer sig mellan olika förskolor. Samlingen leds i de flesta fall av en eller flera 

vuxna, ofta på en bestämd tid och på samma plats varje dag.  

Samlingens innehåll består ofta av:  

 Upprop – som är till för att se vilka som är och inte är där. Detta stärker jagkänslan 

hos barnen då de en och en blir sedda och bekräftade. Frånvarande barn känner sig 

betydelsefulla och som en del av barngruppen när de vet att man i förskolan pratar om 

dem.  

 Sång, musik och rörelse – forskning visar att musik har stor betydelse för barn 

utveckling. Sång och musik bidrar till att utveckla barns språk- och begreppsförståelse 

och barnvisor och sånger är en del av vårt kulturarv och bidrar till att kultur och 

tradition överförs till barnen.  

 Rim och ramsor – används ofta i samlingar och är en viktig del av barnens 

språkträning. Rörelserna till ramsorna hjälper till att stärka barns fin- och grovmotorik.  

 Tal om väder, datum och årstider – under en samling är det vanligt att man med hjälp 

av almanackan tittar vilken dag, vecka, månad och år det är. Samtal om vädret 

förekommer för att se vilka kläder som passar för dagen. Ofta berörs årstiderna i form 

av ett längre temaprojekt under samlingen.  

En samling kan även innehålla lekar, tal om mat, helgen som varit samt sådant som är barnens 

egna initiativ (Davidsson 2000, Granberg 1999, Rubinstein Reich 1993, Simeonsdotter 

Svensson 2009 och Stenmalm Sjöblom & Johansson, 1992).  
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Samling har enligt Granberg (1999) och Stenmalm Sjöblom & Johansson (1992) skapat en 

stor grupptrygghet för barnen, där de övar koncentration, turtagning och förmågan att tala och 

lyssna. Simeonsdotter Svensson (2009) nämner att gruppen antingen kan ses som en tillgång 

eller som ett hinder. Är barnen införstådda med de sociala regler som gäller kring och i 

gruppen så är gruppen en tillgång, framförallt för de barn som lärt sig turtagning och som på 

olika sätt tar kontakt med pedagogen för att få uppmärksamhet. Samling är enligt 

Simeonsdotter Svensson en ritual som skapar gruppkänsla och trygghet men även en 

mötesplats där barnen får olika möjligheter att lära utifrån sina förutsättningar och 

erfarenheter. Simeonsdotter Svenssons avhandling utgår från hur barn erfar och hanterar 

svårigheter i samlingen i förskoleklassen, men detta går även att koppla till samlingen i 

förskolan. 

Rubinstein Reich (1993) argumenterar även hon att när barn deltar i samling så är det en del 

av barnens socialisation och ett tydligt moment att inordna barnen i ett kollektiv. Samlingen 

måste därför utgå från barnens ålder, erfarenheter och personligheter. Granberg (1999) skriver 

att samlingen bör utgå från den konkreta och omedelbara vardag som barn lever i. Samlingen 

bör vara lockande och innehållet och strukturen varierar. Detta leder till att barnens 

koncentration och uppmärksamhet behålls betydligt längre än annars. En lustbetonad samling 

på barnens villkor ger en god grupp- och samhörighetskänsla.  

Ann-Sofie Bergelin (2001) visar med sin forskning att samlingen anses vara ett av de 

viktigaste inslagen i den pedagogiska verksamheten, men att talutrymmet i samling till största 

delen domineras av de vuxna och att det även är de som fördelar talutrymmet. Samtalen som 

förs är inte till fördel för barnens fantasi eller självständiga tänkande då de vuxna ofta ställer 

ledande frågor/påståenden med en så kallad ifyllnadston. Bergelins forskning visar att barnen 

nästan aldrig får träna sig i att uttrycka sig självständigt eller berätta en längre 

sammanhängande upplevelse/historia. Olofsson (2010) påpekar även hon att samlingen kan 

vara en hård kamp om talutrymmet för barnen där den som är mest högljudd blir vinnaren. 

Båda dessa författare anser att en bra samling är nästintill en omöjlighet att uppnå då alla barn 

har olika intressen och förutsättningar. Detta gör att samlingen ändrar inriktning utifrån den 

ursprungliga planeringen, vilket inte gör något så länge innehållet är meningsfullt för barnen. 
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2.2.2 Samling som en skolförberedande aktivitet 

Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan (2006) skriver att förskolan och skolan har 

mycket gemensamt. I förskolan är den pedagogiska verksamheten förankrad i vad som sker 

här och nu medan skolan fokuserar mer på kunskapsinlärning. Samling kan ses som den 

gemensamma samlingspunkten för både förskolan och skolan, men Olofsson (2010) menar att 

tillfällen då barns tankar och idéer tas tillvara är sällsynta. Fokus för samling i förskolan blir 

istället att förmedla en massa färdigheter som ska förbereda och anpassa barnet till skolan. 

Rubinstein Reich (1993), Davidsson (2000), Granberg (1999) och Simeonsdotter Svensson 

(2009) påpekar även de att samlingens utformning kan ses som skolförberedande. Samling är 

det moment som, enligt Rubinstein Reich (1993), mest liknar skolans lektioner. Förutom att 

lära sig något ska barnen även lära sig fungera i klassrummet och med allt som hör dit, till 

exempel att kunna lyssna på andra samt att motta instruktioner och information i grupp. 

Simeonsdotter Svensson (2009) påpekar att samling är en tradition som fått följa med från 

förskolan upp till förskoleklassen. Att kunna sitta i en ring på golvet och lyssna och räcka upp 

handen anses enligt författaren vara ett sätt att förbereda barnen för ett stillasittande arbete. 

 

2.3 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Barnperspektiv och barns perspektiv är två helt skilda sätt att se på barn som ger helt olika 

infallsvinklar. Simeonsdotter Svensson (2009) och Gunilla Halldén (2003) beskriver att 

perspektiven kan få olika innebörd beroende på vad man lägger in i begreppen. Ett barns 

perspektiv handlar om att fånga ett perspektiv som är barnets, där barnet själv får vara med 

och bidra med egna tankar och åsikter i verksamheten. Barnperspektivet handlar istället om 

att ta tillvara barnens villkor och verka för barnens bästa. Halldén (2003) menar att 

barnperspektiv innebär att man uppmärksammar olika beslut eller erfarenheter som ryms i de 

olika positioner som barn intar i en gemenskap. 

 

2.4 Förskollärarens och arbetslagets uppdrag 

I detta avsnitt kommer vi beskriva förskollärarens och arbetslagets uppdrag utifrån Lpfö 98 

men även från den reviderade läroplanen Lpfö 98 (SKOLFS1998:16) och dess betydelse när 

ansvaret förflyttas från arbetslaget till förskolläraren. 
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”Den stora utmaningen för lärarna i förskolan ligger i att förena barns egna mål för lärandet 

med de samhälliga målen, på så sätt att barns lust till lärande kvarstår, ökar och utmanas” 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006 s 26). Christina Wallskog (1999) skriver att i och 

med införandet av Lpfö 98 blev förskolan det första steget i samhällets utbildningssystem för 

barn. För att förstå förskollärarnas yrkesroll måste man uppfatta att den består enligt Wallskog 

av: 

 Personen = Vem man är utifrån personlighet, värderingar, kunskaper och erfarenheter  

 Uppdraget = Vad som ska utföras utifrån de mål och riktlinjer som anges i Lpfö 98 

 Utförandet = Hur man agerar i sin yrkesroll för att uppnå ett önskvärt resultat   

Enligt Lpfö 98 ska förskolan främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget 

om innebörden i begreppen kunskap och lärande. Kravet på förskollärarna är, enligt Wallskog 

(1999), att få barnen berörda, motiverade och engagerade genom att förena den spontanitet 

och struktur som en samling kan innehålla. Lärarnas uppgift, enligt Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006), är att utgå från barnens perspektiv, men samtidigt ska de väcka barnens 

intresse och styra lärandet mot de mål som den pedagogiska verksamheten eftersträvar. 

Östman (2000) skriver att varje undervisningstillfälle, i det här sammanhanget samlingen, 

bygger på ett antal val; val av innehåll, organisering och undervisning. Varje val kan dock få 

konsekvenser för varje enskilt barns lärande och fostran. Gunilla Molloy (2003) menar att 

dessa val ska utgå ifrån de didaktiska grundfrågorna; vad (innehållet), hur (förmedlingen) och 

varför (motivet). Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) påpekar att lärandet i förskolan 

handlar för barnen om att lära sig värden, kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för 

just denna samlingsdag och att utveckla en beredskap för att kunna lära för morgondagen. 

Den stora utmaningen för dagens förskola är, enligt Pramling Samuelsson & Sheridan, att 

kunna möta kraven på olika kompetenser och samtidigt utgå från barns potential och 

utvecklingsmöjligheter. Barns lärande i förskolan ska, enligt Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006), först och främst handla om att barnen får en möjlighet att utveckla en bred 

social kompetens, en kommunikativ kompetens, att kunna förstå olika innehåll och fenomen 

samt att skapa ett förtroende för sitt eget lärande. 
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Simeonsdotter Svensson (2009) skriver att det är viktigt att man som lärare har i åtanke att 

man inte enbart är en kunskapsförmedlare, utan att man även måste reflektera över vad man 

tar för givet samt över barnens förgivettagande. Författaren menar att läraren bör reflektera 

över vad som är och inte är meningsfullt för barnen. Ann Åberg (Åberg & Lenz Taguchi 

2005) såg utifrån sina egna erfarenheter att samlingen var en av många rutiner, fyllda med 

förgivettagna mönster där innehållet gick i repris från termin till termin oavsett barngrupp. 

Åberg menar att planeringen utgick ifrån vad de vuxna ansåg vara viktigt att lära sig och hon 

såg att det planerade kunskapsmålet inte blev uppfyllt om samlingen inte gick enligt deras 

planering. Författaren styrdes av ett givet mönster om hur den perfekta samlingen såg ut. 

Pedagogerna diskuterade aldrig några andra alternativ om hur samlingen kunde utformas. Det 

var först när pedagogerna började undersöka samlingarna som de såg att barnen inte kunde 

påverka innehållet särskilt mycket och började ställa frågan: för vem har vi samling? och 

varför gör vi som vi gör i samlingen? Samlingen blev meningsfull för alla inblandade först när 

pedagogerna tillsammans med barnen planerade den. Barnen blev då huvudpersonerna i 

samlingen istället för som innan, åskådare. Åberg berättar att när hon släppte taget om 

samlingsplaneringen och började lyssna på barnen och följa deras tankegångar blev barnen 

mycket mer engagerade än de hade varit tidigare när hon hade hållit fast vid sin planering.  

2.4.1 Förankring i läroplanen Lpfö 98 samt Förordning om ändring i förordningen 

(SKOLFS1998:16) om läroplan för förskolan 

Som vi skrev i inledningen ska förskolan lägga grunden för det livslånga lärandet. Den 

pedagogiska verksamheten ska erbjuda omsorg, fostran och lärande. Verksamheten ska 

erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt ska utmana och locka till lek och aktivitet. Den 

ska samtidigt inspirera barnen att utforska omvärlden. Kunskapen kan, enligt Carlgren i 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006), komma till uttryck i olika former såsom fakta – 

kunskap om information, regler och konventioner, förståelse - kunskap om meningsskapande 

och dess innebörder, färdighet - kunskap om utförande och förtrogenhet - kunskap som 

omdöme. Dessa förutsätter och samspelar med varandra och utgör samtidigt varandras 

förutsättningar. Olofsson (2010) skriver att den pedagogiska forskningen tyder på att mycket 

av läroplanens intentioner om barns inflytande över läroprocessen kommer till uttryck i 

samlingen. 
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Under rubriken ”Utveckling och lärande” i Lpfö 98 står det att arbetslaget ska: 

 ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga, 

- upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, 

- ställs inför nya utmaningar som stimulerat lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper, 

- får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,  

- ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i 

gruppen (Lpfö 98 s10). 

I den nya Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS1998:16) om läroplan för 

förskolan har dessa ovanstående riktlinjer gått från att vara arbetslagets riktlinjer till att bli 

förskollärarens ansvarsområde. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att oavsett 

hur läroplanen är utformad är att det alltid förskolläraren som till sist måste göra ett stort antal 

val i barngruppen gällande exempelvis: lärande- och undervisningsaktiviteter, avsikter och 

syften med olika saker såsom material, aktiviteter och frågor. 

I förskolans läroplan, Lpfö 98, finns det inga anvisningar om hur en samling bör utformas, 

faktum är att begreppet samling inte förekommer alls. Att begreppet inte förekommer i 

styrdokumentet innebär inte att samlingen inte går att koppla samman med läroplanen. 

Läroplanen ska genomsyra hela verksamheten och i den ingår samlingen. Då vi i detta 

examensarbete valt att ta utgångspunkt i ett arbetslagsperspektiv anser vi att det är av intresse 

att se vad det står i Lpfö 98 och Lpfö 98 (SKOLFS1998:16) om arbetslagets mål och 

riktlinjer.  

 

2.5 Teoretiska utgångspunkter  

En hermeneutiker är intresserad av att tolka fenomen och menar att det är så man förstår saker 

och ting. Vi har valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt när vi studerat fenomenet samling 

och dess innebörd och utformning ur ett arbetslagsperspektiv. Vi vill även med detta avsnitt 

beskriva det sociokulturella perspektivets synsätt på kunskap och lärande. Vi anser att det 

sociokulturella perspektivet är av betydelse för oss för att förstå samling i förskolan utifrån ett 
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arbetslagsperspektiv och barnperspektiv och för att förstå kommunikativa processer i 

samlingen. 

2.5.1 Hermeneutik  

Nils Gilje & Harald Grimen (2006) skriver att hermeneutiken är viktig för 

samhällvetenskapen för att vissa ämnens datamaterial består av meningsfulla fenomen, 

exempelvis handlingar, texter och muntliga uttalanden. Steinar Kvale & Svend Brinkmann 

(2009) menar att det centrala temat är tolkningen av meningen. Tolkningen är att få ut en 

gemensam och giltig förståelse ur en mening i en kontext. Fenomenet i vårt fall är samlingens 

utformning och innebörd sett ur ett arbetslags perspektiv. Inom hermeneutiken finns det en 

grundtanke och den är, enligt Gilje & Grimen (2006), att vi alltid har en bakgrundsförståelse 

av vissa förutsättningar. Detta gör att vi själva bestämmer vad som en förståeligt och inte 

förståeligt. Enligt Gilje & Grimen är förförståelse nödvändigt för att förståelse i stort sett ska 

vara möjligt. Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att av hermeneutiken kan kvalitativa 

forskare lära sig att analysera sina intervjuer som texter och exempelvis se bortom 

intervjusituationens här och nu. Repstad (2008) menar att tolkningsprocessen kan ses som en 

hermeneutisk cirkel som, enligt Gilje & Grimen (2006), bygger på att man pekar på 

sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelse och i vilket sammanhang som det ska tolkas. 

Repstad (2008) fortsätter med att om man har en text framför sig, i vårt fall våra nedskrivna 

intervjuer, läser man först igenom dessa för att försöka få en helhetsbild. Därefter går man 

tillbaka till det man finner intressant, försöker finna dess innebörd och betydelse för att med 

hjälp av detta få en mer reflekterad tolkning av helheten. Kvale & Brinkmann (2009) menar 

att man i en analys kan ställa ett antal frågor till en text, vilket leder fram till olika innebörder. 

Därmed blir det du som forskare som bestämmer det slutgiltiga resultatet av analysen. 

2.5.2 Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö (2000) skriver att det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskijs tankar 

om att språk och kommunikation är en viktig del i barnets utveckling.  Redan från födseln 

kommunicerar barnet både verbalt och fysiskt med sin omgivning. Under uppväxten sker ett 

växelspel mellan biologiska förutsättningar och barnets behov av kontakt med andra 

människor. Den omvärld barnet samspelar med skiftar beroende på om vi jämför olika 

kulturer och samhällen. Det centrala i ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och 
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utveckling är kommunikativa processer. Språk och tänkande hör ihop. Språket är det som styr 

tänkandet. Säljö anser att:  

Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som 

barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den 

mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation. Barnet föds på 

detta sätt in i interaktiva och kommunikativa förlopp som redan pågår och i 

dessa förlopp finns perspektiv på och förhållningssätt till omvärlden redan 

inbyggda (Säljö 2000, s 37). 

Språkliga eller fysiska resurser beskrivs av Säljö (2000) som redskap eller verktyg som 

behövs för att förstå vår omgivning. Men hjälp av dessa verktyg samspelar och lär vi oss 

människor med och av varandra. Dessa redskap benämns artefakter som ständigt fyller vår 

vardag. Dessa kan bestå av olika informations- och kommunikationssystem, olika verktyg för 

exempelvis mätning och vägning. Det är genom kommunikationen som sociokulturella 

resurser skapas och förs vidare.  

Vi anser att det sociokulturella perspektivet är av betydelse för att förstå samlingens innebörd 

och utformning. Eftersom man med hjälp av olika artefakter som till exempel sång, musik, 

matematik, tal- och skriftspråk ger barnen möjlighet till att utveckla sin förmåga att reflektera 

och iaktta i ett socialt samspel med varandra 

Med hermeneutiken och det sociokulturella perspektivet som grund, då det är viktigt att kunna 

tolka vad pedagoger säger kring fenomenet samling, övergår vi till att presentera de metodval 

vi gjort och vårt tillvägagångssätt vad gäller intervjuerna med arbetslagen. 
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3. Metodval och tillvägagångssätt 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för och presentera hur vi gått tillväga i vår empiriska 

studie, där syftet är att se samlingens innebörd och utformning ur ett arbetslagsperspektiv. 

3.1 Val av datainsamlingsmetod  

Inom samhällsvetenskapen finns det två olika metodiska tillvägagångssätt; en kvalitativ- och 

en kvantitativ metod. 

 Den kvantitativa metoden har ett mer matematisk tillvägagångssätt och används med 

fördel när det är viktigt att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet. Denna 

metod passar bäst när man vill undersöka på bredden och inom stora grupper och 

täcka in olika områden (Eliasson 2006). 

 Den kvalitativa metoden handlar om att karaktärisera, att lyfta framträdande drag och 

egenskaper hos ett fenomen. En kvalitativ metod kännetecknas av att den går på djupet 

och att se helheten i den miljö man studerar (Repstad 2008). 

Med tanke på vår studies syfte och frågeställning anser vi att den kvalitativa metoden passar 

oss bäst. Vi kommer att genomföra gruppintervjuer då det är arbetslagets syn på fenomenet 

samling som vi söker. 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer  

Pål Repstad (2008) skriver att kvalitativa studier lägger en stabil grund för forskaren att förstå 

faktiska lokala skeenden. Undersökningar inom kvalitativa studier är ofta genomförda i 

specifika och avgränsande miljöer. Detta för att ge en helhetsbeskrivning av särdrag och 

processer från dessa miljöer. Repstad påpekar samtidigt att det inte alltid är en bestämd miljö 

som studeras utan även andra problem eller teman som är av vikt för flera olika miljöer. Här 

lyfter författaren fram att personliga, kvalitativa intervjuer, är att föredra när man vill studera 

ett specifikt problem eller tema. Heléne Thomsson (2002) resonerar att man med en 

intervjustudie kan få fram detaljerade skildringar av ett specifikt problem eller tema, men 

även möjligheten att skildra olika synsätt på samma fenomen eller tema. Syftet med intervjun 

kan, enligt Thomsson, vara att få olika personers upplevelser eller tolkningar av samma 

fenomen. Både Thomsson (2002) och Repstad (2008) betonar vikten av att ställa konkreta 
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frågor som handlar om respondenternas konkreta vardag istället för att ställa allmänna frågor. 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att den halvstrukturerade intervjun varken är ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den innebär att man använder sig av en 

intervjuguide som har förslag på olika frågor och teman. En intervjuare kan inhämta 

kunskaper under hela undersökningen och samtalen med respondenterna kan förändra och 

vidga forskarens uppfattning om de undersökta fenomenen. Genom att analysera intervjuerna 

kan nya aspekter på fenomenet framkomma. 

3.2.1 Kvalitativ gruppintervju 

En kvalitativ gruppintervju kan enligt Thomsson (2002) i många fall vara att föredra, dels för 

att få ett vidare perspektiv på ett fenomen, dels för att det ger den som intervjuar ett bredare 

svarsområde då kunskapen är större i grupp än vid intervju med enskild person. Fördelen med 

gruppintervju är att intervjuaren kan observera respondenternas interaktion med varandra 

samt ta del av den kunskap respondenterna får av varandra. Repstad (2008) nämner att en 

gruppintervju fungerar bäst när gruppen är samspelt och det inte föreligger någon konflikt i 

gruppen. Både Repstad (2008) och Thomsson (2002) problematiserar att det ofta är en av 

respondenterna som dominerar intervjun, många gånger för att den känner sig starkare än 

resten av gruppen, en självutnämnd ledare. Författarna belyser även att det bara är de 

accepterade åsikterna som kommer fram i intervjuerna. Därför utelämnas man sådan 

information som kan verka känslig för gruppen. 

 

3.3 Etiska aspekter 

I detta avsnitt kommer vi att gå in på de forskningsetniska principernas fyra allmänna krav 

som är gällande utifrån Vetenskapsrådet (2003). Dessa krav är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De är till för att respondenterna 

ska skyddas vid forskning. Detta är även något som Repstad (2008) betonar då han menar att 

man före det första intervjutillfället, både skriftligt och muntligt, bör ge respondenterna 

information och försäkran gällande tystnadsplikt och anonymitet.  

 Informationskravet innebär att forskaren måste informera respondenterna om studiens 

syfte och att deras deltagande är frivillig och när som helst kan avbrytas. De uppgifter 
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som lämnas kommer endast att behandlas för studiens ändamål. Detta gjorde vi i form 

av ett informationsmail till respondenterna (se bilaga 1). 

 Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer om de vill delta eller 

inte. De ha rätt att bestämma hur länge de vill delta i studien och vid ett avbrytande 

ska de inte utsättas för yttre påverkan eller påtryckning. Vi frågade respondenterna om 

de ville delta i vår studie och vi fick ett ja svar från alla arbetslag. 

 Konfidentialitetskravet innebär att utomstående inte ska kunna identifiera 

respondenterna. All insamlad data skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av den. Respektive arbetslag har informerats om att vi inte kommer nämna 

namn på personer, förskola eller kommun, utan vi kommer istället att referera till 

arbetslag A, B och C. På detta sätt kan vi garantera respondenterna att en 

identifikation inte är möjlig. 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Vi informerade våra respondenter muntligt om att det endast var 

vi som kommer att lyssna på intervjuerna. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Repstad (2008) förklarar att pålitlighet är ett annat ord för reliabilitet. Det handlar om hur 

exakt och hur väl mätinstrumentet fungerar, hur pålitlig informationen man fått fram är och 

om man har lyckats genomföra analysen utan felaktigheter och brister. Validitet handlar, 

enligt Annika Eliasson (2006), om huruvida undersökningen mäter det som är avsikten att den 

ska mäta och ifall mätningen är relevant för undersökningens mål är också validiteten hög. 

Repstad (2008) och Mats Börjesson (2009) skriver om att man som forskare måste analysera 

sin egen medverkan och påverkan i en intervju eller observationssituation eftersom forskaren 

kan störa det naturliga beteendet. Författarna påpekar båda vikten av att som forskare kunna 

analysera sitt eget deltagande i intervjuerna. 
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3.5 Urval  

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

kvinnliga förskollärare och barnskötare. Vi valde att kontakta tre stycken förskolor i olika 

delar av länet för att eventuellt få en variation i svaren. Genom ett första telefonsamtal 

presenterade vi oss och vår studie. Vi frågade om de ville delta i vår undersökning och fick 

jakande svar från alla tre förskolorna. Nästa steg i kontakten var att skicka ut ett 

informationsmail (se bilaga 1) till berörda arbetslag. Repstad (2008) skriver att den första 

skriftliga beskrivningen av varför man vill studera ett visst fenomen inte ska vara för 

omständig, men den ska innehålla den information som respondenten behöver för att ta 

ställning om deltagande i studien. I informationsmailet (se bilaga 1) bad vi om ett skriftligt 

svar gällande deltagande samt plats och tid för utlämning av enkätfrågor till vår 

enkätundersökning. I nästa steg så besökte vi personligen arbetslagen för att lämna ut 

enkätfrågorna samt presentera oss och få en pratstund med respondenterna. 

3.5.1 Undersökningsgruppen 

 Arbetslag A består av tre kvinnor där två är förskollärare som båda har 12 års 

erfarenhet. Den tredje är barnskötare och har varit verksam i 23 år. Barngruppen består 

av barn i åldrarna 1-5 år. 

 Arbetslag B består av fyra kvinnor där två är förskollärare, den ena är nyexaminerad 

och den andra har 31 års erfarenhet. De andra två är barnskötare med sex respektive 

ett års erfarenhet. Barngruppen består av barn i två års ålder. 

 Arbetslag C består av tre kvinnor där en är förskollärare med 25 års erfarenhet och de 

andra två är barnskötare med 34 respektive 18 års erfarenhet. Barngruppen består av 

barn i åldrarna 1-5 år. 
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3.6 Undersökningens genomförande 

Vi valde att genomföra en första enkätundersökning med de berörda arbetslagen för att få en 

bättre förförståelse om samlingens innebörd och utformning ur ett arbetslags perspektiv.  

Repstad (2008) skriver att man ska använda sig av ”trattprincipen” vilket innebär att man går 

ut brett för att sedan strama åt fenomenet, för att få ut konkreta frågeställningar. Genom att 

göra detta få vi en autentisk bild av våra respondenters verklighet; hur de tänker och känner 

kring fenomenet samling. Under intervjuerna har vi använt oss av ljudupptagning i form av 

två stycken mp3 spelare för att lättare kunna koncentrera oss på vad respondenterna säger. 

Anledningen till att vi valde att ha två mp3 spelare var för att försäkra oss om att vi skulle få 

med allas svar då vi intervjuade flera personer samtidigt. Vi tycker att mp3 spelarna har varit 

till stor hjälp då vi har kunnat koncentrera oss på att lyssna och komma med följdfrågor. Hade 

vi inte använt oss av mp3 spelare skulle fokus istället legat på att anteckna svaren och vi hade 

då gått miste om värdefull information. Bearbetningen av material har skett genom att vi har 

lyssnat på vad respondenterna svarade för att sedan transkribera ner det i talform med ändå 

läsbart och utifrån ett hermeneutiskt synsätt har vi analyserat våra intervjuer som texter och 

försökt få en helhetsbild av fenomenet samling. Därefter har vi gått tillbaka till det vi funnit 

intressant och har försökt finna dess innebörd och betydelse för att få en mera reflekterande 

tolkning av helheten. Utifrån vår analys av svaren från den första enkätundersökningen (se 

bilaga 2) har vi kunnat framskilja gemensamma drag och har därför valt att fördjupa oss i 

följande frågor vid uppföljningsintervjuerna: 

 Varför har man samling? 

 Vilka är pedagogers förväntningar på samling? 

Dessa frågor är gemensamma för alla arbetslag men vi har använt oss av en halvstrukturerad 

intervju där frågorna till respektive arbetslag varierar beroende på svaren utifrån vår första 

enkätundersökning (se bilaga 3,4 och 5).  

Repstad (2008) skriver att det är en fördel att ha förkunskaper om miljön för att förstå vad 

som sker och för att undvika att dra felaktiga slutsatser. Detta anser vi stämmer överens med 

vad vi har upplevt, då vi med hjälp av vår teoretiska bakgrund fått en förförståelse för 

utformningen av samlingen, men vi saknade förståelsen av innebörden ur ett 

arbetslagsperspektiv. 
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Vi anser att vårt val av en kvalitativ intervjuundersökning som grundats i en 

enkätundersökning har gett oss de svar som vi sökte. Vi använde oss av en halvstrukturerad 

intervju i vår undersökning. Som Kvale & Brinkmann (2009) argumenterar för har vi som 

intervjuare inhämtat kunskaper under hela undersökningen. Samtalen med respondenterna kan 

och har förändrat samt vidgat vår uppfattning om samlingens innebörd och utformning ur ett 

arbetslagsperspektiv. Genom att analysera intervjuerna har nya aspekter på fenomenet 

samling framkommit för oss. 
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4. Resultat 

Vi kommer här att gå in på vår intervjustudie och redovisa dess resultat. Utifrån centrala 

aspekter från vårt syfte har vi valt att tematisera resultatredovisningen utifrån följande 

rubriker: Varför har man samling?, Vilka är pedagogers förväntningar på samling?, Den 

lustfyllda samlingen, Den regelbundna samlingen och Den spontana samlingen. Efter de olika 

temarubrikernas slut har vi valt att i ett kommentaravsnitt dra slutsatser och koppla detta till 

vår teoretiska bakgrund. 

När vi citerat respondenterna i temaavsnitten har vi valt att göra det i talform med ändå 

läsbart. När tecknet […] används betyder det att delar av citatet valts bort. Arbetslagen består 

av flera personer och citaten är en sammanslagning av allas uttryck och åsikter. 

 

4.1 Varför har man samling? 

Anledningen till att vi valt att ställa frågan varför har man samling är att när vi analyserade 

svaren från vår första enkätundersökning och fann gemensamma drag från alla arbetslagen 

ville vi ställa en generell fråga om varför man har samling. Detta för att alla arbetslagen inte 

har samling regelbundet, men i all litteratur vi läst framkommer det att samling är ett vanligt 

förekommande fenomen på förskolorna enligt Granberg (1999) och Rubinstein Reich (1993).  

Gemensamt svar för alla arbetslagen var att man har samling, för att någon gång under dagen 

samla alla barn för att se vilka som är närvarande, både barn och pedagoger. Samling är först 

och främst till för att barn och personal ska känna gemenskap och glädje. Det ska vara en 

trevlig stund där alla barn blir sedda och lyssnade på. Syftet är helt enkelt att ha kul. 

 Arbetslag A säger: 

”ja det är väl för att samla ihop barnen, någon gång under dagen [...] men de 

leker ju tillsammans större delen av dagen men oftast så är det ju mindre 

grupper, de delar upp sig själva så det här är ju ett tillfälle för oss att se alla barn 

och sen för barnen att se alla och sen just dem som inte är här […] en källa till 

glädje och gemenskap, att man kan få vi-känsla, det här är vi gruppen. […] 

samlingen är också syfte hos oss att fördjupa sig lite mer i ett speciellt ämne, att 

ha ett tema eller annan kunskaps liksom som jag vill verkligen ge barnen såhär 

öga mot öga och att alla ska få det samtidigt”.  
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Arbetslag B säger: 

”[…] vi tänker inte att samlingen är det tillfället där barnen lär sig någonting, så 

tänker inte vi utan det är mer en samlingspunkt […] vi har ju samling på 

förmiddagen […] samlas vi allihop och sjunger lite eller visar någonting om vi 

vill och eller ofta då talar vi om vad vi ska göra sen och sen så äter vi frukt […] 

det är ju inte så att den är en viss tid och den ska se ut på ett visst sätt utan det är 

verkligen att fånga vad barnen känner att de vill göra och vad vi känner att vi vill 

göra. en trevlig stund och se vilka som är här och inte […] nämner alla barn vid 

namn vid samlingstillfället […] ett tillfälle för alla barn att komma till tals, 

utifrån sin förmåga […] vi jobbar ju med små barn och då tänker vi att för 

småbarn kan det vara lite bra att man har någonting att hänga upp dagen på, så 

att de vet var de hålls så att säga [ …] att man liksom har en struktur på dagen 

för dem […]”. 

Arbetslag C har ingen regelbunden samling men svarar ändå att det är viktigt att samla ihop 

alla i gruppen: 

”[…] för barnen kommer ju in på lite olika tider och även vuxna så på det viset 

kan det ju kanske vara bra att ha en samling […] om man vill berätta någonting 

som ska hända under dagen till exempel tror jag […] jag vet inte”. 

Sammanfattande kommentarer 

Vi har tolkat svaren från studien så att det som är gemensamt för alla tre arbetslagen är att 

anledningen till att man har samling, är för att någon gång under dagen samla alla barnen för 

att se vilka som är närvarande och för att barn och personal ska känna glädje och gemenskap. 

Barn och personal anländer till förskolan under olika tider på dagen och vi anser att samling 

därmed kan stärka gruppkänslan och gemenskapen i gruppen. Enligt vår teoretiska bakgrund 

kan vi se att Moberg (1945), Rubinstein Reich (1993) och Stenmalm Sjöblom & Johansson 

(1992) påpekar att det varje dag bör finnas en stund då alla samlas, både barn och pedagoger 

för att tillsammans få känna gemenskap med varandra och därmed öka gruppkänslan och 

tryggheten inom gruppen. 
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4.2 Vilka är pedagogers förväntningar på samlingar? 

Utifrån de analyserade svaren från vår enkätundersökning har vi kunnat urskilja gemensamma 

drag från arbetslagen. Eftersom alla arbetslag har olika syn på samlingen ställer vi oss frågan 

vilka förväntningar har pedagoger på samling? Enligt vår tolkning av studien skiljer sig 

svaren åt men gemensamt är att arbetslagen betonar att den ska vara lustfylld och stärka 

gruppkänslan. 

Arbetslag A säger: 

”[…] visionen och drömmen för mig är väl att man får just till det där mötet med 

barnen. Att man som pedagog känner att det liksom händer någonting, det 

behöver ju inte betyda att man har barnen i sin hand och man domderar de utan 

det är mer liksom du och jag har, får till ett möte här i stunden, och det kan röra 

sig om en minut eller flera […] det beror alldeles på vad men har för innehåll 

såklart. Sitta i en ring tycker jag är bra för att alla ska se alla, barnen och att jag 

ska se alla barnen också.[…] den ska vara rolig såklart […] och sen så ser man 

ju om barnen tycker det är intressant eller inte. Om de börjar skruva på sig eller 

inte får ut någonting av det […] känna gemenskap […] den behöver inte alltid 

vara vuxenstyrd men att vuxna ska vara med i alla fall på samlingen”. 

Arbetslag B säger:  

”[…] varierad, lyssna på barnen, att man inte alltid behöver ha bestämt. En 

mysig stund […] en ideal samling det är när alla barnen är intresserade, det är 

det man vill […] man ska inte behöva säga, och det säger inte vi så mycket, sitt 

ner! Ligg inte ner! sånt vill man inte komma in i utan man vill att alla ska vara 

glada och tycka det är kul och kunna delta efter sin förmåga, nu är de ju små 

[…] skulle jag säja att en samling skulle vara såhär då har jag ju inte med barnen 

nånstans […] det måste inte vara nåt bestämt så, men det är att man samlas ihop 

tillsammans på nåt sätt”. 

Arbetslag C säger: 

”[…] en samling ska vara lustfylld som alla vill vara med på. Blir det krav på det 

då mister det sin funktion”.  
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Sammanfattande kommentarer 

Arbetslag A ser gärna att deras samling sker i cirkelform därför att alla då ser varandra, både 

barn och pedagoger. Rubinstein Reich (1993) och Granberg (1999) beskriver att samling ofta 

förekommer i en cirkel och att cirkeln är det mest jämlika sättet att mötas på. Arbetslag B 

uttrycker det som Simeonsdotter Svensson (2009) menar, att samling skapar gruppkänsla och 

ger barnen möjligheter att lära sig utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar. Granberg 

(1999) anser att samlingens innehåll ska vara lockande då detta leder till att barnens 

koncentration och uppmärksamhet behålls. En samling ska, enligt Granberg, vara lustbetonad 

och på barnens villkor. Vårt resultat visar att alla arbetslag i vår studie beskriver att samling 

ska vara lustfylld och stärka gruppkänslan. Arbetslagen beskriver att det är i samlingen som 

de vill få till det där mötet med barnen. Samlingen ska, enligt arbetslagen, vara varierad och 

man ska lyssna på barnen. 

 

4.3 Kategorisering av samling 

Sammanfattningsvis har vi, utifrån analys av vår enkätundersökning och våra gruppintervjuer, 

tolkat att arbetslagen har olika syn på samlingen när det gäller dess innebörd och utformning. 

Dessa olika syner har vi valt att kategorisera in i tre olika teman; den regelbundna samlingen, 

den lustfyllda samlingen och den spontana samlingen.  

4.3.1 Den regelbundna samlingen 

Anledningen till att vi har valt att kalla denna kategori den regelbundna samlingen är att vi 

utifrån vår analys av enkätundersökningen och intervjuerna, såg att arbetslag A och B har 

samling som ett regelbundet och återkommande moment i verksamheten. Den förekommer 

alltså på samma tid och plats varje dag. 

Arbetslag A arbetar efter ett rullande schema, där de turas om att ansvara för samlingen och 

dess innehåll, en vecka i taget. Arbetslaget gör tillsammans en grovplanering där de bland 

annat pratar om vad de ska göra temamässigt och hur de ska gå tillväga. När de planerar utgår 

de ifrån Lpfö 98 och försöker få in så många mål ur den som möjligt. Detta anser de är 

mycket viktigt. Därefter gör varje enskild pedagog en finplanering för sin samlingsvecka, men 

de pratar även med varandra om vad de gjort under sina respektive veckor. Samlingen sker 

alltid vid samma tidpunkt på dagen. För att dessa samlingar ska bli så lust- och 
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kunskapsfyllda som möjligt har de delat barngruppen tre dagar i veckan. 1-2 åringarna samlas 

i ett litet rum medan 3-5 åringarna är i ett annat. Två dagar i veckan har man gemensam 

samling för alla barn. Den gemensamma samlingen ses som ett tillfälle att prata om det hänt 

något särskilt och om vad som ska hända de kommande dagarna. Här passar även 

pedagogerna på att fråga barnen vad de tycker i olika frågor i en ”laget-runt-runda”. Fokus i 

samlingen med 3-5 åringarna i arbetslag A ligger på lärande:  

”[…] för då känner vi pedagoger att vi kan lägga lite krut på det, inte hela tiden 

men nån samling under veckan. Fast det stämmer ju inte heller för det är ju klart 

att det är lärande på i varje samling […]”.  

I samlingen ingår bland annat språkträning, veckans ord, tal om vilken veckodag/månad och 

årstid det är, rim och ramsor, sång, sagor och matematik. Denna samling är ofta även 

temainriktad och temat bestämmer pedagogerna utifrån vad de tror att barnen är intresserade 

av. Ibland blir ämnet inte så populärt bland barnen som pedagogerna trott och då avslutar de 

ofta temat tidigare. Samlingen med 1-2 åringarna ägnas åt exempelvis sång, ramsor och sagor 

men här de benämns även kroppsdelar och färger. 

Arbetslag B har även de en samling varje dag vid samma tidpunkt:   

”[…] vi har ju samling på förmiddan och barnen leker ju själva efter frukost, då 

får de leka […] vi försöker inte störa de så mycket utan bara vara med […] sen 

så samlas vi allihop och sjunger lite eller visar någonting om vi vill det eller ofta 

då talar vi om vad vi ska göra sen […]”.  

Alla i arbetslaget turas om att leda samlingen. Det faller sig naturligt, enligt dem, vem som 

ska hålla i samlingen eller så bestämmer de det alldeles innan. De har ingen regelrätt 

planering utan låter ofta barnen ha inflytande över innehållet i samlingen. Arbetslag B ser 

samlingen som ett tillfälle att ge barnen information om vad pedagogerna har bestämt att de 

ska göra eller att fråga barnen vad de vill göra under dagen. Samlingen innehåller även sång, 

sagor, ramsor, olika teman, samtal samt gympa. För denna barngrupp ingår en fruktstund i 

samlingen. Enligt pedagogerna ska alla barn delta i samlingen utifrån sina egna 

förutsättningar och deras målsättning är att alla ska samlas för att se och höra varandra under 

minst ett tillfälle per dag. Arbetslag B trycker på att det är viktigt att de utgår ifrån den 

åldersgrupp de har (2 år) och var de befinner sig i utvecklingen: 
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”Vi jobbar ju med små barn och då tänker vi att för små barn kan det vara lite 

bra att man har någonting att hänga upp dagen på, så att de vet var de hålls så att 

säga. De kan ju inte veta att klocka är halv elva, kan ju inte de veta. Utan de lär 

sig ju så småningom jaha då äter vi frukost och sen leker vi en stund jaha sen 

kommer samlingen jaha vi är här nu och efter samlingen kanske vi går ut eller vi 

har en annan aktivitet. Sen äter vi sen sover vi eller vilar och sen kommer 

mamma eller pappa så att man liksom har en struktur på dagen för dem […]”. 

De anser att all verksamhet i förskolan är en lärande situation och att samlingen utgör en liten 

del av detta. Arbetslag B anser att allt dem gör är förankrat i Lpfö 98 då de tänker på 

demokrati, språk och lärande, matematik och mångfald när de planerar för verksamheten. 

Sammanfattande kommentarer 

Arbetslag C har inte regelbunden samling. Både arbetslag A och B har ett nästintill identiskt 

upplägg på samlingen så som vi har beskrivit i vår teoretiska bakgrund - samlingen som 

gruppaktivitet. Innehållet i arbetslagens samlingar består bland annat av upprop, sång, 

matematik, ramsor och teman. Samlingen skapar en grupptrygghet för barnen och är en stor 

del av barnens socialisation och därför bör samling utgå från barnens ålder, erfarenheter och 

personligheter. Enligt vår analys utgår arbetslag B från barngruppens ålder och var de 

befinner sig i utvecklingen när de planerar samlingens innehåll. De vill att alla barn ska delta i 

samlingen utifrån deras egna förutsättningar och detta kan vi koppla till vad Simeonsdotter 

Svensson (2009) skriver om att samlingen kan ses som en mötesplats där barnen får olika 

möjligheter att lära sig utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. När arbetslag A, utifrån 

vad de tror att barnen är intresserade av, planerar innehållet i samlingen kan vi koppla detta 

till det som Halldén (2003) benämner som ett barnperspektiv. Vi tolkar det som att arbetslag 

A vill ta ett barns perspektiv medan de i själva verket, enligt oss, tar ett barnperspektiv.   

 

4.3.2 Den lustfyllda samlingen 

Anledningen till att vi har valt att kalla denna kategori för den lustfyllda samlingen är att vi 

utifrån vår analys av studien funnit att alla arbetslag menar att en samling ska vara lustfylld 

och att den ska utgå och genomföras från barnens intresse. 

Arbetslag A berättar att när de spinner vidare på barnens önskemål brukar utfallet bli mycket 

lyckat eftersom barnen då känner sig sedda och viktiga, vilket bidrar till att motivationen 
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bland barnen höjs. Arbetslaget har som vi skrev ovan, valt att dela barngruppen så att de har 

storbarnssamling och småbarnssamling:  

”[…] i och med att vi har delat samlingen så funkar det ju mycket mycket bättre 

liksom både på den lilla samlingen och på den stora och det är en stor vinst 

[…]”. 

 Arbetslag A anser att de nu kan lägga nivån på samlingen efter barnens utveckling och ålder. 

Då de tidigare hade gemensam samling för hela barngruppen blev det mycket tillsägelser och 

pedagogerna kände att de tjatade på barnen om att de bland annat skulle sitta stilla. 

Pedagogerna ansåg att gruppkänslan gick förlorad och beslutade därför att dela barngruppen. I 

småbarnssamlingen kopierar vissa barn som förut deltagit i stora samlingen moment från den 

till exempel att de innan maten talar om vilka som får gå och sätta sig till bords och berättar 

vilken mat som serveras. 

Arbetslag B beskriver, utifrån vår tolkning, att en lustfylld samling ska vara en trevlig stund 

för att se och prata med varandra. Den ska vara varierad och man ska vara lyhörd inför 

gruppen. Det viktigaste, enligt arbetslag B, är att samlingen ska vara en ”mysig stund” samt 

att ”alla ska vara glada” och ”tycka att det är kul”: 

”[…] barnen är ju nyfikna och det är bara vi som kan spinna vidare på det, få 

nyfikenheten att bli större […] när det inte finns något intresse längre driver inte 

vi på någonting eller om vi känner att gud nu kan vi göra, kan sitta i fyrtio 

minuter […]”. 

Arbetslag B anser att det är viktigt att de som pedagoger hela tiden reflekterar, tänker och 

diskuterar över vad som är levande i verksamheten och vad de vill med samlingen. Därför 

poängterar de att det är viktigt för verksamheten att alla har olika samlingar, eftersom inget är 

rätt eller fel. Detta för att skapa en lustfylld och rolig samling. 

Arbetslag C berättar att de anser att en samling ska vara lustfylld för inte mista sin funktion. 

Deras mål är att alla i barngruppen ska känna glädje och gemenskap i samlingen och de anser 

att de utgår från barnens tankar och idéer i verksamheten. 
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Sammanfattande kommentarer 

Pedagogerna i de arbetslag som vi intervjuat är rörande överens om att en samling ska vara 

lustfylld och att den ska utgå och genomföras från och på barnens intresse. Arbetslag C:s mål 

för att få en lustfylld samling är att alla i barngruppen ska känna glädje och gemenskap och att 

den inte får vara kravfylld. Detta trycker även arbetslag B på, då de menar att en lustfylld 

samling ska vara en mysig stund där alla ska känna glädje och tycka att det är kul. 

Pedagogerna menar även att den lustfyllda samlingen kräver variation och att man måste vara 

lyhörd inför gruppen. Att hela tiden reflektera, tänka och diskutera över vad som är levande i 

verksamheten och vad de vill med samlingen menar arbetslaget är en viktig del i deras 

pedagogiska verksamhet. Hos arbetslag A tolkar vi det som att de anser att den lustfyllda 

samlingen visar sig bäst när de spinner vidare på barnens önskemål. Enligt pedagogerna 

känner sig barnen viktiga och sedda och därmed höjs motivationen i gruppen.  

4.3.3 Den spontana samlingen     

Arbetslag C har valt att inte ha en regelbunden samling varje dag, utan arbetslaget har den 

filosofin att de inte vill avbryta barnens lek för att ha samling. De anser att lek är lärande och 

att lärandet sker löpande i den dagliga verksamheten med Lpfö 98 som grund. Därför sker 

deras samlingar spontant och vid behov. Utifrån vår analys av arbetslag C:s svar från 

enkätundersökningen har vi tolkat det som att de har samling spontat och när de tycker att de 

passar och vi frågade om detta påstående stämde:  

”Det kan man säga, det kan man nog säga jaa. Det är väl en bra definition 

(skrattar) […] vi har ju samling har vi, fast vi har den inte precis varje dag och 

på bestämda tidpunkter, utan vi kan ta en samling när vi känner att vi har behov 

utav den. Är det något viktigt vi vill barnen, samlar vi alltid ihop varandra och 

när vi ska ha aktiviteter så har vi ju då samlingar till exempel för de är ju ganska 

delaktiga här vad vi gör […] då har vi en spontan samling […] jo men det är det 

här med barnens delaktighet, vi är ju väldigt intensiva med våra barn, vi är 

väldigt nära de allihopa och försöker vara det […]”. 

Vidare beskriver arbetslag C att den spontana samlingen ska utgå från barnens villkor och 

delaktighet. Ibland behöver pedagogerna och barnen samla ihop sig, men inte för samlingens 

skull, utan det ska vara något de vill ta upp. Det ska finnas ett behov för samlingen och den 

behöver inte vara så styrd. Det här är grundtanken till deras spontana samlingar enligt dem. 
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Arbetslaget har arbetat tillsammans under många år och har haft regelbundna samlingar 

tidigare, men de ställde sig frågan:  

”Varför ska vi ha det? […] det är svårt att bestämma att imorgon klockan nio ska 

vi ha en samling för vi vet inte hur dagen ser ut då eftersom vi inte vill styra 

barnen”. 

Även arbetslag A använder sig av spontana och oplanerade samlingar och dessa är ofta på 

barnens initiativ.  

”Om något barn önskar leka en grupplek eller göra ett av våra gympaprogram 

brukar vi samla ihop de som vill vara med och samla ihop oss på stora mattan”. 

Arbetslag B poängterar att även de kan ha spontana samlingar men vill inte använda uttrycket 

samling utan benämner det istället med ordet ”sammanstrålning”. Detta för att hela gruppen 

samlas runt något som intresserar dem just då, men detta blir inte vad de kallar en ”riktig” 

samling. 

Sammanfattande kommentarer 

Arbetslag C arbetar utifrån filosofin att de inte vill avbryta barns lek och har där med valt bort 

den regelbundna samlingen. Arbetslag B använder ordet sammanstrålning i stället för spontan 

samling. Att hitta någonting skrivet om den spontana samlingen är svårt då de flesta författare 

i vår teoretiska bakgrund skriver att samlingen ska vara regelbunden och återkommande. 

Granberg (1999) skriver att samlingens innehåll ska utgå från barnens vardag och den ska 

vara lockande och attraktiv för barnen och vi tolkar det som att arbetslag C arbetar utifrån 

detta i sin verksamhet då de tar ett barns perspektiv i sin planerade verksamhet. Åberg & Lenz 

Taguchi (2009) menar att samlingen blev meningsfull när barnen tillsammans med 

pedagogerna planerade samlingen. Detta kan vi se att arbetslag C gör då pedagogerna utgår 

från barnens villkor och delaktighet när de ska hålla den spontana samlingen.  
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5. Diskussion och analys av resultatet 

I detta avsnitt har vi analyserat och diskuterat de reslutat som vi fått fram i vår undersökning. 

Vi kommer att koppla intervjusvaren till det vi har skrivit i vår teoretiska bakgrund för att 

sedan analysera och komma fram till svar på vårt syfte: Hur ser samlingens innebörd och 

utformning ut ur ett arbetslagsperspektiv?   

Vi kan koppla frågan, varför har man samling, till förskolans uppdrag, då den pedagogiska 

verksamheten ska erbjuda omsorg, fostran och lärande. Enligt Lpfö 98 ska arbetslaget ansvara 

för att barngruppen bland annat ska få utvecklas efter sina förutsättningar samt att det ska vara 

roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. I den nya Förordningen om ändring i 

förordningen (SKOLFS1998:16) om läroplan för förskolan så har dessa riktlinjer gått från att 

vara arbetslagets riktlinjer till att bli förskollärarens ansvarsområde. Pedagogerna ska utmana 

och stimulera barnens lust till att erövra nya kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Att 

begreppet samling inte nämns i Lpfö 98 innebär inte att den inte går att koppla samman med 

läroplanen. Då vi står inför en förändring av läroplanen är det svårt för oss att veta om 

samlingen kommer att påverkas av denna ändring.  

Vi har tolkat det som att samlingen kan ses som en gruppaktivitet där man får chansen att öka 

vi-gruppkänslan. Det verkar som att synen på samlingen ser olika ut från pedagog till 

pedagog, men även från förskola till förskola. Antingen kan samling ses som en mysig stund 

eller som ett tillfälle för att förmedla kunskap. Å ena sidan ser vi att samlingen kan vara ett 

utmärkt tillfälle att förmedla den kunskap som vi som pedagoger sitter på, men om samlingen 

inte utgår från barnens intresse så kan vi tappa barnens lust till att lära. Arbetslagen 

poängterar att om samlingen skulle vara på ett visst sätt, utifrån vad de vuxna anser att 

samlingen ska innehålla, så förlorar de barnen i processen. Å andra sidan kan samlingen ses 

som ett tillfälle då man sammanstrålar över ett gemensamt intresse eller något så enkelt som 

en fruktstund. Att se samling som en mysig stund där alla barn är intresserade är enligt oss att 

ta ett barns perspektiv där barnet själv får bidra med sina tankar och åsikter i samlingen. 

I vårt reslutat framkom att det av arbetslagen att samlingen ska vara lustfylld och inte ställa 

krav på barnen att delta i den, för då mister den sin funktion som det lustfyllda moment de vill 

att den ska vara. Vi anser precis som arbetslagen att om vi ställer för höga krav på barnen att 

delta i samlingen så får vi barnen att känna sig tvingade att ingå i en grupp utan eget intresse. 

Kan detta tvång bli att minska gruppkänslan istället för att öka den?  
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För arbetslag A är storbarnssamlingen till för kunskapsöverföring medan småbarnssamlingen 

utgår från det tillfälliga intresset hos barngruppen. En skillnad mellan arbetslag A och B, som 

vi noterat, är att deras sätt att planera samt utföra samlingen skiljer sig mycket åt. I arbetslag 

A lägger man stor vikt vid att både grovplanera samt finplanera samlingen och man utgår från 

vad de tror att barnen finner intressant. Vi tolkar, utifrån vår analys, att arbetslaget tar ett 

barnperspektiv då de, i likhet med vad Halldén (2003) anser, säger att de vill tillvarata barnens 

villkor och verka för barnens bästa. Halldén menar att barnperspektiv innebär att man 

uppmärksammar olika beslut eller erfarenheter som ryms i de olika positioner som barn intar i 

en gemenskap. Arbetslag B har ingen regelrätt planering, utan låter barnen ha stort inflytande 

över innehållet i samlingen och de tar då, enligt vår tolkning, barnens perspektiv. 

Granberg (1999) resonerar om att samlingen inte skiljer sig så mycket åt när det gäller 

innehåll och utformning mellan olika förskolor, men vår undersökning visar att det finns vissa 

skillnader på utformning och innehåll på samlingen. Våra respondenters samlingar skiljde sig 

åt både i utformning och till innehåll. Detta ser vi som positivt och samtidigt utmanande då 

samling inte behöver se ut på ett givet sätt och möjligheterna till att utforma sig egna 

personliga samling ökar. Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att planeringen ofta utgår från 

vad de vuxna anser är värt att lära sig. Går inte samlingen som planerat läggs skulden på 

barngruppen för att de inte visat tillräckligt med intresse och pedagogerna kanske inte alltid 

reflekterar över att det istället är deras innehåll som inte intresserar barnen. Vi kan utifrån vår 

studie se att det är viktigt att ta med barnens tankar och åsikter i planeringen av samlingen. Då 

det är för barnen som vi arbetar för och det är barnens nyfikenhet som ska stimuleras i 

samlingen. 

Vi tolkar det som att arbetslag A och B har samling för att få en struktur i verksamheten, både 

för barnen och för de vuxna medan vi förstår det som att arbetslag C har valt att inte ha 

regelbunden samlingen för de vill ge utrymme för den fria leken. Att hålla samlingen vid 

samma tidpunkt på dagen är för att barnen ska få en rutin och trygghet i vardagen. Detta 

tycker vi är viktigt för enligt oss så behöver barn rutiner i den dagliga verksamheten för att 

kunna få en struktur på dagen. 

Vi kan se att alla arbetslag använder sig av många artefakter i samlingstillfällena. Dessa 

artefakter är bland annat sång, musik, rim, ramsor, gymnastik och matematik. Arbetslag A:s 

storbarnssamlingar utgår ifrån att barnen ska tillägna sig kunskap i form av bland annat 
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språkträning, veckans ord och matematik. Småbarnssamlingen ägnas däremot åt sång, ramsor 

och sagor. Arbetslag B:s samlingar innehåller också sång, sagor, ramsor, samtal och 

gymnastik. Vi anser att samlingen är uppbyggd av dessa artefakter både utifrån våra 

erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar och genom våra intervjuer som vi har 

genomfört i denna studie. Å ena sidan kan dessa artefakter bli ett hjälpmedel när samlingen 

inte går som planerat och å andra sidan kan artefakterna bli ett tråkigt och upprepande inslag i 

samlingen om man inte varierar dessa. Alla arbetslagen anser att deras verksamheter är väl 

förankrade i Lpfö 98 då de tänker på demokrati, språk och lärande, matematik och mångfald 

när de planerar. De försöker därmed få in så många mål som möjligt ur läroplanen i 

samlingen. 

Vår uppfattning utifrån studien är att den lustfyllda samlingen, som de tre arbetslagen 

beskriver den, är en samling som utgår från barnens intresse och önskemål. Den ska vara en 

källa till glädje och gemenskap. Om barnen får vara med och bidra med sina tankar och 

åsikter så kan samlingen ses som meningsfull, givande och lockande för både barn och vuxna.   

Arbetslag C har valt att inte ha någon regelbunden samling då de inte vill gå in och avbryta 

barnens lek för vuxenstyrda aktiviteter. Vår tolkning är att de tappar lite av gruppkänslan när 

de inte har upprop och för att se vilka som är och inte är där, då det är viktigt att barnen blir 

bekräftade för varandra. Pedagogerna vet vilka barn som är där eller hemma och sjuka/lediga 

men vi ställer oss frågan ifall inte barnen också borde få ta del av den informationen. Barnen 

blir ju enskilt uppmärksammade av pedagogerna när de kommer till förskolan på morgonen, 

men vi anser, som arbetslag B uttrycker sig, att man kan ha en sammanstrålning för att se 

varandra.  

Vi har under undersökningens gång, precis som två av arbetslagen, ställt oss frågan: för vem 

har man samling? Vi anser att frågan är befogad. Ska samlingen vara ett tillfälle då vi ska 

överföra all kunskap och information vi pedagoger sitter på eller ska samlingen vara ett 

tillfälle då barnen får komma med egna initiativ, tankar och idéer? Arbetslag B och C menar 

att det inte är rätt mot barnen att avbryta leken för att ha en vuxenbestämd aktivitet.  Vi tolkar 

denna ställda fråga från arbetslagen att vi som pedagoger måste ha ett reflekterande synsätt 

över vår roll som pedagog. Då man som Simeonsdotter Svensson (2009) skriver att som lärare 

behöver man reflektera över vad som är och inte är meningsfullt för barnen. Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) skriver även de om att samlingen utgick från vuxnas perspektiv och det var 
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först då de själva ställde frågan, för vem har vi samling, som samlingen blev meningsfull för 

alla inblandade.  

Arbetslag B säger:  

”[…] Tänk om man ska ha samling med er och så har ni ingen lust men JAG 

tycker att vi ska ha, bara för att. […] har du barn som leker för fullt så kanske vi 

inte avbryter varje gång för att ha samlingen för då kanske den inte är så viktig. 

Om man ser att alla barnen leker om man ändå har som regel att varje dag ska vi 

ha samling, är det då rätt mot barnen att bryta den för att ha sin samling för att vi 

pedagoger tycker att det är det viktigaste. Nä […] man måste tänka på vad som 

är viktigt och vad man vill […] om man tänker på ett helt liv på nåt sätt […] det 

är ju inte viktigt att i åttio års liv att man sitter ner och har samling varenda dag. 

Det är ju viktigare att man vårdar sina relationer med sina kompisar och leker, 

det är ju mycket viktigare […]”. 

Arbetslag C säger: 

[…] det blir ju en naturlig, det blir ju inte de där att vi avbryter barnen hela tiden, 

nu mitt i en lek, att nu ska vi ha samling för nu har vi vuxna tänkt såhär utan vi 

ser ju när det är läge att ta det. För vi vill inte gärna gå in och för att leken är 

väldigt viktig för oss och för barnen här för vi vill inte gå in och avbryta det för 

styrda saker utan det är mycket på barnens villkor. […] gå på barnens egna 

kompetenser, att man utnyttjar dem och ta vara på varje individ, istället för det 

här, hela tiden vi styr över, utan att man känner in vad vill barnen här nu”. 

Pedagogernas resonemang finner vi intressant, då vi själva ställer oss denna fråga. Ska 

pedagogerna tvinga barnen att delta i samlingen bara för att jag som pedagog har bestämt det? 

Det är som arbetslagen säger, ska man inte lägga vikten på att vårda sina relationer med 

kompisarna istället för att vi som pedagoger ska styra över barnen. Arbetslag A har inte ställt 

sig denna fråga. 
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5.1 Avslutande slutsatser 

För vem har man samling? För oss eller för barnen? Dessa frågor har växt fram under denna 

uppsats gång. Vi har gjort vår studie för att undersöka samlingens innebörd och utformning ur 

ett arbetslagsperspektiv. Vi anser att vi fått svar på vårt syfte och vår frågeställning genom att 

intervjua tre arbetslag. Det verkar som att samling inte behöver ske efter givet mönster på 

samma tid och plats varje dag. Samling ska vara lustfylld och utgå efter barnens nyfikenhet 

och erfarenheter samt ligga på barnens nivå. Samtidigt kan samling vara bra för att stärka 

gruppkänslan och tryggheten, men vi anser inte att samling är ett måste, utan den kan ske 

spontant och vid behov. 

Innan uppsatsens början hade vi skilda åsikter och föreställningar om hur en samling skulle 

vara, men nu är vi båda kluvna över samlingens innebörd och utformning. Vi har fått en 

förförståelse för samling, men anser att vi fortfarande behöver mer kött på benen för att kunna 

ta ställning till om och hur vi vill arbeta med samling i framtiden. Enligt vår studie tillägnar 

sig barnen kunskap under hela dagen och inte bara under samlingsstunden och ska man då 

inte försöka att göra hela dagen lustfylld för att kanske lättare kunna uppnå de mål man satt i 

verksamheten? Det är viktigt att vi som pedagoger ställer oss frågan för vem har vi samling. 

Är det för oss eller för barnen? Denna fråga är stor, men vi anser att arbetslagen tillsammans 

måste komma fram till om samling är till för kunskapsöverföring eller om den ska vara en 

lustfylld stund där alla ser och hör varandra.  

Vår åsikt om hur en samling ska vara är delad. Fördelen med att ha en samling med ett givet 

innehåll som är bestämt av pedagogerna är för att sprida den kunskap som vi har. Nackdelen 

kan bli att vi som pedagoger tappar barnens lust och intresse i samlingen, om inte innehållet 

utgår från deras konkreta vardag som finns runt omkring dem. Det är därför viktigt att vi, som 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver, som pedagoger tillsammans med barnen planerar 

samlingen för att barnen ska bli huvudpersoner istället för åskådare. Detta är viktigt för att vi 

som framtida pedagoger ska lyckas få barnen att känna att samlingen är rolig och givande och 

att den utgår från barns perspektiv. 
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5.2 Metoddiskussion  

I metoddiskussionen kommer vi att analysera vår studie och diskutera om vårt val av metod 

var relevant.  

Vi valde ut tre arbetslag att intervjua och vi känner att det var en tillräcklig stor grupp med 

respondenter då det i varje arbetslag arbetar 3-4 pedagoger. Detta har gjort att vi har fått ett 

djup och en bredd i vår undersökning om samlingens innebörd och utformning ur ett 

arbetslagsperspektiv. Vi valde tre arbetslag från olika delar av länet av den anledningen att vi 

trodde att vi skulle få variation i svaren. Det anser vi också att vi fått, för samlingarna har inte 

samma innebörd och utformning för någon av de tre arbetslagen. 

Vi kontaktade arbetslagen via telefon första gången för att presentera oss och fråga om de 

ville delta i vår studie. Nästa steg var att vi skickade ut ett informationsmail till de berörda 

arbetslagen. Här uppkom ett problem, två av arbetslagen hade svårt att svara på 

informationsmailet då vi skickat denna information från våra studentmail. Vad detta berodde 

på vet vi inte, men det ledde till att vi fick kontakta dessa arbetslag igen via telefon för att få 

svar om deltagande och tidpunkt för utlämnande av enkäten.  

Samtliga arbetslag var positiva till vår undersökning och intervjuerna flöt på utan problem. 

Både Repstad (2008) och Thomsson (2002) problematiserar att det ofta är en av 

respondenterna som dominerar intervjun, många gånger för att den känner sig starkare än den 

resterande delen av gruppen, en självutnämnd ledare. Detta är något som vi upplevde i två av 

intervjuerna med arbetslagen, vi kände dels under intervjuernas gång samt dels under 

bearbetningen av intervjuerna att det var en person i dessa arbetslag som dominerade 

talutrymmet. Författarna Repstad (2008) och Thomsson (2002) belyser även att det bara är de 

accepterade åsikterna som kommer fram i intervjuerna, därför utelämnar man sådan 

information som kan verka känslig för gruppen. Om detta stämmer vet vi inte, men vi anser 

inte att våra frågor var av känslig karaktär. 

Repstad (2008) och Börjesson (2009) påpekar att man som forskare måste analysera sin egen 

medverkan och påverkan i intervjun för att forskaren kan störa det naturliga beteendet. Här 

kan vi se att vi under vissa intervjuer kunde formulerat frågorna annorlunda då 

respondenternas tolkningar av frågorna såg olika ut.  
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Nu när vi har genomfört vår undersökning och analyserat den, ser vi att vi kunde tagit hjälp av 

observationer för att få ett större perspektiv på samlingen innebörd och utformning sett från 

arbetslaget vinkel. Nu kan vi bara ställa deras skriftliga svar mot våra djupintervjuer. Vi vet 

inte om det de berättar om överensstämmer med verkligheten. Men vi måste ta förgivet att det 

de säger är sant. Under analysen gång har vi sett att det pedagogerna har berättat för oss under 

intervjun inte alltid stämt överrens med det de har svarat i vår enkätundersökning Men om det 

är för att vi har tolkat deras svar annorlunda eller betonat frågorna fel under intervjuerna låter 

vi vara osagt. Innan våra intervjuer hade vi en vision om att vi såg samlingen från tre 

perspektiv, den kravfyllda -, den lustfyllda - och ingen samling. Ju längre in i analysen vi kom 

insåg vi att vi inte såg den kravfyllda samlingen, utan vi såg istället att den var regelbunden 

och valde därmed att byta ut den kravfyllda samlingen mot den regelbundna. Samma sak 

hände med ingen samling då vi i diskussion tillsammans med pedagogerna insåg att de har 

samling, men att den sker spontant och vid behov. Därför ändrade vi från ingen samling till 

den spontana samlingen. 

5.2.1 Källkritik 

Vi har funnit det svårt att få tag i nyare relevant litteratur som behandlar samlingen i förskolan 

och vi har därför delvis använt oss av äldre litteratur. Samlingen, som Lena Rubinstein Reichs 

beskriver i sin avhandling från 1993, grundar sig i litteratur från 1970 – talet och framåt. Den 

litteratur som är yngre än 1993 refererar ofta tillbaka till Rubinstein Reich. Agneta 

Simeonsdotter Svennsons avhandling beskriver hur barn erfar och hanterar svårigheter i 

samlingen i förskoleklassen, denna avhandling är den senast skrivna vi kunnat finna som 

behandlar samlingen. Fokus i avhandlingen ligger på förskoleklassen, men vi kan se 

gemensamma drag med samlingen i förskolan. Samlingarna ser, i forskningen, likadana ut till 

innehåll över tiden. Den samling som vi fått beskriven från våra respondenter stämmer väl 

överens med den litteratur vi läst.   

 

5.3 Fortsatt forskning  

En fråga vi ställer oss är varför det går ca 20 år mellan forskningstillfällena då både 

Rubinstein Reich (1993) och Simeonsdotter Svensson (2009) i sina diskussioner lägger fram 

olika trådar om att det bör forskas vidare inom ämnet samling i förskolan. Samling är något 

som förekommer dagligen ute i verksamheterna och vi tycker att det är konstigt att ingen efter 
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Lena Rubinstein Reich (1993) har forskat vidare angående detta. Finns det inget intresse i 

frågan om samlingen eller är samlingen så självklar att det inte behövs någon vidare forskning 

om det? Vi anser att det behövs vidare forskning om samling då vi med denna undersökning 

har kommit fram till att samling inte ser likadan ut från en förskola till annan. 
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Bilaga 1 

Informationsmail till berörda arbetslag 

 

Hej 

Vi heter Åsa Gillberg Hellgren och Ylva Löwdahl och är studenter vid Örebro Universitet där 

vi läser på lärarprogrammet, inriktning natur och skapande. Under terminen ht-10 ska vi 

genomföra ett examensarbete där vårt syfte är att undersöka pedagogers syn på samlingen i 

förskolan samt den historiska bakgrunden till samling. 

Vår studie kommer att utgå ifrån ett förskollärare perspektiv där vi kommer att intervjua 

arbetslag. Vi undrar därför om ni i ert arbetslag skulle vilja delta i denna intervju? All 

insamlad data kommer endas att användas i forskningsändamål och all data kommer att vara 

konfidentiellt.  

Vi kommer att arbeta utifrån forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar. 

Alla medverkan är frivillig och går att avbryta om ni så önskar.   

Svar om deltagande görs på nedanstående mail adresser senast xxxx 

Tack på förhand 

 

Åsa Gillberg Hellgren   Ylva Löwdahl 

asa.gillberg-hellgrenh071@student.oru.se ylva.lowdahl072@student.our.se  
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 

Ange ålder samt antal verksamma år som förskollärare/barnskötare 

1. Har ni någon form samling på förskolan? om Nej, varför? 

2. Kan ni berätta vad ni gör under samlingen 

3. Hur är samlingen utformad? 

4. Hur ofta och hur länge har ni samling? 

o När under dagen? 

5. Vem har hand om samlingen?  

6. Ser samlingarna olika ut varje dag? 

7. Funderar ni på hur ni lägger upp planeringen till samlingen? 

o Didaktiska val? 

o Samma för alla? 

o Tema? 

o Kopplat till Lpfö 98 – mål/riktlinjer? 

8. Får barnen vara med och planera samlingen? 

o I så fall hur och varför? 

9. Vilken betydelse har samlingen för er som förskollärare? 

o Har ni någon uttalad syn på samling på förskolan? 

10. Är det någonting mera som ni vill berätta angående samlingen? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide arbetslag A 

 Varför har man samling? 

 Hur ska en samling vara? 

 Vad innebär en grovplanering? 

 Vad innebär finplaneringen? 

o Hur går den till? 

 Är det inspirerande att leda en samling?  

o Berätta varför? 

 Har er syn på samlingen förändrats sen ni började arbeta inom förskolan? 

 Samlingen är frivillig enligt er. För vem? Barn och/eller pedagog? 

 Reflekterar ni över hur samlingen gått dag för dag eller vecka för vecka? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide arbetslag B 

 Varför har man samling? 

 Hur ska en samling vara? 

 Ni skriver att det faller sig naturligt vem som ska hålla i samlingen men är alla likna 

drivna till att hålla i den?  

o Hur blir planeringen när det ”faller sig så naturligt” med t.ex. temaarbete?   

o Utgår ni från barnens intresse i samlingen/tema eller går ni efter ”gamla 

rutiner”? 

 Varför anser ni att samlingen är så viktig? 

 Reflekterar ni över hur samlingen gått dag för dag eller vecka för vecka? 
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Bilaga 5 

Intervjuguide arbetslag C 

 Varför har man samling? 

 Hur ska en samling vara? 

 Utifrån era svar, kan man säga att ni har samling hela tiden? 

o Hur tänker ni om det? 

 Vad är grundtanken bakom era spontana samlingar? 

 Har ni någon gång haft samlingar regelbundet under era verksamma år? 

 Varför anser ni att samlingen inte behövs ur ert arbetslagperspektiv? 

 Är samling dåligt att ha? 

 Gruppkänslan, anser ni att barnen tappar den när ni inte har den traditionella 

”ringsamlingen” där vilka som är här är ett stående moment? 

 Reflekterar ni över hur era spontana samlingar gått? 

 

 


