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Syftet med detta arbete var att belysa samlingarna på förskolan, och lyfta fram det som sker 
under samlingarna. Utgångspunkten var den vuxnes roll i samlingen och hur de bedriver den. 
Meningen med detta var att fokusera på samlingens betydelse i förskolan. Vi hade i vår studie 
valt att undersöka hur förskolepersonal uppfattar samlingen i förskolan. Vi ville belysa 
samlingens betydelse i förskolan och undersöka vad personalen på förskolan har för tankar 
kring samlingen. Vi valde att göra en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med tio 
personer med både förskollärare och barnskötare fördelade på tre förskolor och i två städer 
om deras syn på samling. Alla dessa ställde sig väldigt positiva till samlingar och tyckte att 
det var något som borde återkomma dagligen i verksamheten. Samlingen sågs som ett bra 
tillfälle där barnen kunde lära sig nya saker och utvecklas både enskilt och i grupp.  
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1. Inledning 
I vårt examensarbete vill vi belysa samlingens betydelse i förskolan. Vi har under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (vfu) märkt att samlingen har en central roll i förskolans 
verksamhet. Det är ett återkommande moment i förskolans vardag och även ett moment som 
kan varieras i de oändliga. I läroplanen, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att 
”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att 
lära skall stimuleras” (s. 5). Lpfö 98 menar vidare att barnen ”skall få hjälp att känna tilltro till 
sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära sig dvs. bilda sig utifrån 
olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska” (s. 6). 
Genom att ha samling kan det vara ett bra sätt att kunna uppfylla Lpfö 98 uppdrag. Vi har i 
detta arbete valt att inrikta oss på de yngre barnen i förskolan. Anledningen till detta är att vårt 
intresse främst riktar sig mot den åldersgruppen. Vi känner båda att det är i förskolan vi vill 
arbeta som utbildade lärare för de tidigare åren. Varför vi valt just att studera samlingar i 
förskolan är mycket för att det händer väldigt mycket just under barnens första år. Det händer 
mycket i deras egen utveckling motoriskt, verbalt och socialt. Det är under barnens första år i 
livet som de lär sig så oerhört mycket och behöver därför också bra förskolepedagogik runt 
sig för att lyckas samtidigt som hemmet är den viktigaste källan förstås. Därför anser vi att 
lärarna som arbetar i förskolorna har en mycket viktig roll för att barnen ska utvecklas på 
bästa sätt och få bra utmaningar i livet.  
 
Vi tycker att samling kan vara bra för att det är näst intill den enda stunden på dagen som alla 
barn och förskolepersonal ser varandra. Samlingarna kan användas i olika syften. Det ena kan 
vara att alla får se vilka som är där just idag, såsom både barn och förskolepersonal. Vilka är 
lediga eller sjuka? Barnen får här fundera ut vilken kompis det är som saknas om det nu är 
något barn borta. Att bli ihågkommen fast man inte är närvarande är något som är mycket 
viktigt för barnens självkänsla och identitet. Enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) 
är värdegrunden något som är viktigt att arbeta med redan från tidig ålder. Det andra kan vara 
att samlingen fungerar gruppstärkande och visar medkänsla för andra människor genom att 
barnen får lära sig att ta hänsyn till varandra, lyssna på varandra och öva att tala inför andra.  
 
Vi har funderat på hur samlingen har fått en betydande roll i förskolan som den faktiskt har 
idag. Under utbildningen har vi knappt fått någon utbildning från högskolan när det gäller 
samlingar, vi har däremot fått en del tips och idéer från vår vfu gällande samlingen. Det finns 
inte så mycket litteratur skrivet om ämnet och det finns inte heller nämnt i förskolans 
läroplan.  

1.1 Bakgrund 
Det sker mycket i barnens utveckling de första levnadsåren. Därför är det viktigt att de får en 
bra förskolepedagogisk verksamhet för att de ska utvecklas vidare och nå större mål och 
riktlinjer i livet. I förskolan läggs en viktig grund hos barnen, och har en stor betydelse för 
barnens utveckling. Samlingar kan därför vara ett bra verktyg i detta arbete med barnen. I 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att läsa att: ”Förskolans skall sträva efter 
att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin förmåga att 
lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, utvecklar självständighet och 
tillit till sin egen förmåga, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp” (s. 9). 
Samlingen kan ses som ett ypperligt tillfälle till att utveckla dessa förmågor hos barnen som 
att utveckla fin- och grovmotorik, utveckla språket, koordinationsförmågan, rumsuppfattning 
och självkänsla.   
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att belysa samlingarna på förskolan, och lyfta fram det som sker 
under samlingarna. Utgångspunkten är den vuxnes roll i samlingen och hur de bedriver 
samlingen. Meningen med detta är att fokusera på samlingens betydelse på förskolan.  
 

1.3 Forskningsfrågor  
Frågeställningarna är följande:  
• 
• 
• 

Vad innebär samlingen i förskolan? 
Hur bedrivs samlingen i förskolan? 
Vad har samlingen för betydelse för barns lärande utifrån förskolepersonalens 
uppfattning? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
Arbetet är upplagt på följande sätt: kapitel ett tar upp inledning, bakgrund, syfte, 
forskningsfrågor, uppsatsens disposition och begreppsdefinitioner. I kapitel två presenteras 
litteraturen med fokus på samlingens roll i förskolan och barns lärande i samlingen. I kapitel 
tre kommer metoden, där framställs det hur vi har gått tillväga med vårt examensarbete, där 
beskrivs forskningsstrategin och datainsamlingsmetoden, urvalet, databearbetningen, validitet 
och reliabilitet och de etiska kraven. I kapitel fyra finns resultat delen där det redovisas vad 
respondenterna har för tankar om samlingen i förskolan. I det femte kapitlet analyseras 
resultatet med hjälp av litteraturen. Sista kapitlet som är nummer sex är diskussionen där våra 
egna åsikter och tyckande kommer in och där vi diskuterar litteratur, resultat och analys och 
slutligen knyta ihop hela examensarbetet 

1.5 Begreppsdefinitioner 
I detta examensarbete ligger fokus på samlingen utifrån förskolepersonalens roll, med 
förskolepersonal menas både barnskötare och förskollärare. Med samling menas att det är en 
vuxenstyrd aktivitet som återkommer regelbundet i förskolans vardag. Alla samlas under en 
gemensam stund, både förskolepersonal och barn. Samlingen är någonting som nästan 
återkommer varje dag och vanligtvis på en bestämd tid och plats.  

2. Tidigare forskning 
För att få tag på litteratur till detta examensarbete har vi sökt på bibliotekets katalog, både på 
stadsbiblioteket i Västerås och i Sala. Vi har även sökt på högskolebibliotekets Book-it 
katalog och i artikelsök. Vi har också sökt efter litteratur och relevanta forskningsrapporter på 
Internet. Sökorden vi använt oss av är ”samling”, ”samlingar i förskolan” och ”samlingar”. En 
del av litteraturen vi har använt i detta arbete har vi även använt oss av tidigare under 
utbildningen. 

2.1 Samlingens roll i förskolan  
Enligt Rubenstein Reich (1996) definieras samling på följande sätt:  
 

Med samling avses när en grupp barn och förskolepersonal i förskolan sitter samlade, 
ofta i en cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera 
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förskolepersonal. Den är ett regelbundet återkommande moment i 
förskoleverksamheten och hålles på en bestämd plats och på en bestämd tid (s. 8). 

 
Rubenstein Reich menar vidare att man oftast sitter i en cirkel när det är samling. Cirkeln har 
varken en början eller ett slut vilket gör att den är gränslös och evig. När barn och 
förskolepersonal sitter tillsammans i en cirkel och samtalar med varandra är alla i centrum och 
alla ser alla när de talar och det gör hela samlingen jämlik. Samlingar förekommer inte enbart 
i förskolan, utan det finns även i skolan. Där är det vanligt med morgonsamlingar. 
Samlingarna liknar förskolans samlingar en hel del och det kan bero på att sexåringarna har 
kommit in i skolan. Det är då en trygghet för sexåringarna att skolan följer lite av förskolans 
traditioner. I förskolan har samlingarna länge genomförts i ring och det är en 
förskolepedagogik som Friedrich Fröbel utvecklade. Fröbels förskolepedagogik går ut på att i 
samlingen sitter alla i en cirkel och utför olika aktiviteter så som t ex natur, årstider och 
rytmik (Rubenstein Reich, 1996). Varför han använde sig av en cirkel i samlingen var just för 
att cirkeln är en symbol för gemenskap och samhörighet. I Fröbels förskolepedagogik 
användes sånglekar, rörelselekar och olika geometriska former i samlingen. Han menade även 
att en cirkel också kan bidra till den sociala samhörigheten. 
 
Rubenstein Reich (1996) menar att det tidigare har gjorts undersökningar i mitten på 1970-
talet på flera förskolor om de har samlingar och alla hade det och det visade sig att det var den 
enda förskolepedagogiska stunden på hela dagen. Samlingarna pågick i 20 minuter varje dag 
och hade olika teman så som väder, årstider, klockan. Under samlingarna ska barnen lära sig 
olika saker, kunna fungera i gruppen, lyssna på andra, vänta på sin tur, göra sig synlig, kunna 
ta emot instruktioner och information i grupp. Samlingarna i förskolan är de som mest 
påminner om skolans lektioner. 
 
Rubenstein Reich (1996) menar att samlingarna är något vardagligt och har ungefär samma 
innehåll och upplägg. Det kan vara samtal om vad barnen varit med om, ”sång/musik/rörelse, 
sagor/berättelser, upprop, väder, datum och information” (s. 13). Samlingarnas längd varierar, 
men runt 20-30 minuter är det vanligaste. Samlingarna innehöll i stort sett samma sak 
oberoende av ålder på barnen, bakgrund och förskolans verksamhet. Rubenstein Reich menar 
vidare att läraren ställer ledande frågor till barnen och barnen ska ge korta svar som läraren 
sedan värderar. Om förskolans samlingar skulle jämföras med skolans samlingar är förskolans 
samlingar lite friare för barnen att ställa frågor och funderingar, men tyvärr menar Rubenstein 
Reich att barnens frågor kan förbigås och det leder då till att barnen måste vara ganska 
ihärdiga för att få sin röst hörd. Under samlingens gång kan läraren vara så inne i sin egen 
samling och det kan resultera till att läraren missar något viktigt ur barnens perspektiv. 
Rubenstein Reich menar att läraren under samlingens gång ska kunna bekräfta barnen och 
vara uppmärksam på hur barnen reagerar på de olika övningar som var bestämt. Det kan bli 
att barnen nästan mer tystas ner under samlingen än att de uppmuntras till att samtala och 
diskutera menar Rubenstein Reich. Trots att samlingens tid är en väldigt liten del i förskolans 
vardag räknas det som en mycket viktig del. Enligt Rubenstein Reich kan samlingen ha 
många olika syften som att det är ett bra lärtillfälle för barnen, de får lära sig att lyssna, tala 
och vänta på sin tur, samtidigt som samlingen är ett bra sätt att träna sig i att vara social. 
 
Egidius (2006) beskrivning av samlingen är snarlik Rubenstein Reich (1996), hans 
beskrivning av samling är att samlingen är ett begrepp inom förskolepedagogiken som avser 
de samlingar som förskolepersonalen har med barnen, dessa sker oftast i ring och innehåller 
upprop, sång, musik eller sagoberättelse. Han beskriver även samlingen som en rofylld 
reflektion.  
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Enligt Rubenstein Reich (1996) ska förskollärare klara av att leda samlingar med barnen. Det 
har länge varit ett kriterium under utbildningen för att bli en bra förskollärare. Enligt 
Rubenstein Reich ger ett planerat dagsprogram en röd tråd i verksamheten, det blir mer 
synligt för en utomstående och påtagligt att något görs och att någon form av verksamhet 
bedrivs med barnen. Norell Beach och Berg-Danielsson (2000) menar att om en vuxen ska 
kunna lära barnen/eleverna något om mellanmänskliga relationer, om värden, demokratisk 
samvaro, moral och etik måste lärarna själva ha diskuterat alla frågorna och kommit överens 
om vilka regler som ska gälla. De ska ha diskuterat vart de själva står individuellt och i 
arbetslag. Norell Beach och Berg-Danielsson menar vidare att något som genomsyrar all 
verksamhet i förskolan är värdegrundsarbetet. Det finns alltid med i planeringen. I samlingen 
kan förskolepersonalen tala om hur en bra kompis ska vara, och ett bra sätt till det menar 
Norell Beach och Berg-Danielsson att samlingen är.  
 
 
Rubenstein Reich (1993) menar att samlingar kan ställa krav på barnen, och ge dem 
kompetens att fungera tillsammans i grupp. Samlingen kan även fungera stimulerande för 
barnens språkutveckling. Johansson (2003) menar att det är viktigt som vuxen att arbeta 
medvetet med språket i samlingen. Till det arbetet kan den vuxne använda sig av något som 
kallas för ”språkpåsar” och i de kan det ligga olika djur och figurer till olika sagor eller något 
annat spännande. Med hjälp av språkpåsarna kan den vuxne träna många olika begrepp med 
barnen t ex i, på, under, liten, stor, först och sist. Barnen får då upprepa orden för att de ska 
kunna utvecklas mer språkligt. När en saga läses i en samling frågar läraren ofta efter sagans 
slut och även flera frågor som barnen ska svara på. Oftast finns svaren på frågorna i bilderna. 
Johansson menar att när språkpåsar används är det viktigt att den vuxne skapar en intressant 
situation med hjälp av sin egen röst och tonfall, ledtrådar och genom att barnen får känna på 
föremålet som finns i påsen. För att behålla barnens uppmärksamhet krävs ett relativt högt 
tempo och överraskningar i samlingen. Barnen kan gärna få känna och klämma på föremålen 
för att de ska känna sig delaktiga i den nuvarande aktiviteten. När tempot är högt behöver inte 
barnen tänka på att de ska sitta stilla och lyssna, utan det sker mer eller mindre automatiskt för 
att det som den vuxne håller på med är spännande och intressant. Johansson menar vidare att 
det är viktigt för barnen att de känner sig viktiga i samlingen och att de får synas.  
 
En annan viktig aspekt på samlingar menar Johansson (2003) är att barnen är delaktiga. Den 
vuxne i samlingen kan fråga barnen om de har något förslag på vad de vill göra idag. När 
barnen kommit med förslag måste den vuxne visa att de följer upp idén. På det här viset blir 
barnen delaktiga i verksamheten och de har ett inflytande. I Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2006) står det att förskolan skall ge barnen inflytande och lära 
dem ta eget ansvar och tillgodose barnens intressen. Johansson (2003) menar att för att 
underlätta barnens delaktighet i verksamheten är det bra om barnen vet vad de har för material 
att röra sig med. Då kan de lättare även komma med önskemål till vad de vill göra på 
samlingen. Det är bra om barnen lär sig att bli mer självständiga för då kommer de att tro mer 
på sig själva och hakar inte på sina kamrater lika lätt om de kommer med någon åsikt. Barnen 
är då trygga i sig själva vilket är en av de viktigaste faktorer i barnens vardag. 
 

2.2 Barns lärande och roll i samlingen  
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att barn lär i samspel med både 
förskolepersonal och barn i sin omgivning. Ett bra tillfälle för barnen att träna sig på lärande 
och samspel är i samlingen. Detta sker genom att barnen tittar, lyssnar och samspelar med sin 
omgivning. Förskolan kan ibland ha en negativ inställning till att barn tittar på varandra och 
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gör likadant, det kan uppfattas som att barnen försöker härma varandra. Men i själva verket så 
lär barnen av varandra och inspireras av vad andra gör. Liksom Johansson och Pramling 
Samuelsson menar även Sträng och Persson (2003) att barn lär sig genom att uppmärksamma 
det andra i omgivning gör. Barn lär sig i tillsammans med andra, både förskolepersonal och 
barn. Därför är gruppen ett viktigt inslag i förskolan. Løkken, Synnøve och Röthle (2005) 
menar att barn föds med en önskan om att få dela kunskap med andra människor och på så 
sätt etablera sig själv i en social värld. Johnsson och Pramling Samuelsson (2003) menar att 
kunskap skapas genom att barnen utforskar sin omgivning och reflekterar över sina egna 
erfarenheter. Läraren fungerar som en reflektionspartner i denna process. Vidare menar 
Johansson och Pramling Samuelsson att lärarens förhållningssätt i mötet med barnet är av stor 
betydelse då barnet är beroende av de reaktioner förskolepersonalen ger dem då de ska skapa 
en bild och uppfattning av sig själva. 
 
I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att förskolan skall erbjuda barnen en 
trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen 
att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta förskolepersonal som ser varje barns 
möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 
Vidare skriver de att förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar 
barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala kommunikativa kompetens. Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2006) skriver även att lärandet skall baseras på samspelet mellan 
förskolepersonal och barn som att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig 
och aktiv del i utvecklingen och lärandet.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) anser att lärandet kan ses som en socialprocess 
som sker i samspel med andra. De hävdar även att det praktiskt taget omöjligt att inte lära, det 
handlar istället om vad som barnen lär sig och hur detta sker och vad lärandet används till. 
Säljö (2000) menar att lärandet i en mer grundläggande mening handlar om vad individer och 
kollektiv tar med sig från sociala situationer och sedan brukar i framtiden. Vidare menar Säljö 
att kommunikation och språkanvändning utgör en central länk mellan barnet och 
omgivningen. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) påpekar även de att lärandet sker i 
ett socialt sammanhang där det lilla barnet till en början kommunicerar genom rörelser men så 
småningom utvecklar sin förmåga till att kommunicera genom tal och skrift. Beroende på hur 
barnet blir bemött i detta skede kommer de att utveckla ett självförtroende och skapa en bild 
av sig själva som en lärande människa eller inte. Lärandet kan emellertid ske både medvetet 
eller omedvetet, barn är alltså redan tidigt medvetna om att de inte klarar vissa saker och 
kämpar för att lära sig dessa. Det är därför viktigt att den vuxne ser barnens intressen och 
förhåller sig till dessa på ett positivt och stimulerande sätt, detta är extra viktigt för barnens 
självförtroende att de skall få känna sig kompetenta och uppskattade inom något område. I 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att förskolepersonalen ska ta tillvara på 
barnens intressen och därmed stärks barnens självförtroende. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) menar att det som skiljer lärandet i förskolan från att ett barn lär sig själv är 
att i förskolan sker lärandet utifrån ett planerat innehåll och har ett tydligt mål att sträva emot. 
 

2.3 Samlingens genomförande 
Enligt Granberg (1999) kan samlingen genomföras på en mängd olika sätt och den ser ganska 
lika ut på flera olika förskolor. Samlingen leds av en vuxen och är något som ofta återkommer 
i verksamheten, på en bestämd tid och vid en bestämd plats. Det enda som är viktigt att ta 
hänsyn till är att samlingen sker på en plats där barnen inte störs av omgivningen och blir 
okoncentrerade. 
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2.3.1 Närvarosamling 
Uppropet är ofta en del av samlingen, detta moment kan ses som ett sätt att stärka 
gruppkänslan och uppmärksamma alla barnen i gruppen menar Granberg (1999). Vidare 
skriver hon att det är viktigt att alla barn blir bekräftande och satta i centrum även de som inte 
är närvarande vid samlingen. På det sättet blir alla barn en del av gruppen och det kan kännas 
betydelsefullt för barnen som är frånvarande från förskolan att de vet att de ändå är en del av 
gruppen och att de andra barnen pratar om dem. En närvarosamling kan ske på olika vis men 
det måste ske på ett lättförståligt och konkret sätt för att alla barnen på förskolan hänger med, 
även de allra yngsta. 

2.3.2 Sångsamling/musiksamling 
Granberg (1999) menar att musik har en stor betydelse för barns utveckling både för 
inlärningen, begreppsbildningen och för att skapa sociala kontakter. För de allra minsta 
barnen hör både sång, musik och rytmik ihop och därför kan det var en bra ide att använda sig 
av sånger med rörelser på samlingen vilket ger barnen en möjlighet att använda sig av flera 
sinnen samtidigt.  

2.3.3 Rim och ramsor 
Även rim och ramsor kan ses som en viktig del av språkträningen menar Granberg (1999). 
Liksom vid sången attraheras barnen av rytmerna och melodin i ramsorna, en annan viktig 
aspekt är att ramsor ofta följs upp med rörelser det gör att orden förankras både kroppsligt och 
audiellt. Ramsorna övar även upp barnens grov- och finmotorik. De kan även hjälpa barnen 
att utveckla sin kropps- och rumsuppfattning.  

2.3.4 Sagosamling 
Granberg (1999) menar att sagostunden har flera olika förskolepedagogiska effekter, den 
fungerar både som underhållande och språkutvecklande, sagor kan också bidra till att 
förstärka gruppkänslan. Barnen får även ta del av det kulturella arvet. För de små barnen är 
det lättare att ta till sig en saga om de kan få se den samtidigt, de behöver ett visuellt stöd för 
att förstå samanhanget, de har ännu inte utvecklat förmågan till att skapa egna inre bilder utan 
behöver se någonting konkret. Detta kan ske på flera sätt, genom handdockor, flanosagor, 
ritsagor eller fingersagor.  

2.3.5 Rytmik och rörelsesamling  
Rytmik och rörelseövningar har en positiv effekt på barns utveckling anser Granberg (1999). 
Barnen får tillfälle att både träna upp sin kroppsuppfattning, öva upp sin 
koordinationsförmåga, grov- och finmotorik samt balansen. Övningarna hjälper även till att 
utveckla rumsuppfattningen. Rytmikövningarna bidrar också till social träning och 
kommunikationsförmågan förbättras, rytmik och rörelseövningar kan även bidra till att 
barnens självkänsla och jaguppfattning förstärks. 

 

2.4 Förskolepersonals roll i samlingen 
Den vuxne har en viktig roll i samlingen, samma regler bör gälla för den vuxne liksom för 
barnen i samlingen. Det är viktigt att förskolepersonalen är aktivt deltagande och 
koncentrerade på samlingen, uppmärksamheten skall riktas mot den person som håller i 
samlingen menar Granberg (1999). Förskolepersonalen ska även undvika att föra små 
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konversationer som inte rör samlingen både med andra förskolepersonal och med barnen, det 
kan leda till att samlingens gruppstärkande effekt försämras. Det kan även vara en bra ide att 
samma person håller i samlingen under en längre tid, det gör att den personen känner sig 
säkrare och lär känna barngruppen bättre menar Granberg (1999). Det kan göra det lättare att 
anpassa samlingen efter barngruppen. Som vuxen är det viktigt att göra samlingen till 
någonting roligt och inspirerande, om den vuxne visar att de tycker att samlingen är någonting 
roligt och viktigt för de även över denna inställning till barnen vilket leder till att även de ser 
samlingen som någonting betydelsefullt.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det är lätt att fastna i gamla banor utan att riktigt 
tänka efter varför saker och ting sker på ett visst sätt. Åberg och Lenz Taguchi menar vidare 
att samlingen blev bättre och mer intressant när barnen själva fick komma med egna förslag 
till samlingen. Då var barnen mer intresserade och aktiva än tidigare. Åberg och Lenz 
Taguchi menar att varje gång de frångick sin planering upplevde de som att de fuskade, men 
samlingarna blev bättre än de som var ordentligt planerade. Planeringen av samlingarna 
utgick ifrån vad förskolepersonalen tyckte var viktigt för barnen att lära sig. Frågan som 
Åberg och Lenz Taguchi frågade sig var för vem som samlingen var viktig? Något som Åberg 
och Lenz Taguchi menar att det är viktigt att reflektera över sitt arbete för att på ett effektivare 
sätt upptäcka det som inte fungerar som planerat. Åberg och Lenz Taguchi menar vidare att 
det är lätt att ta för givet att innehållet och formen på samlingen är rätt om inte en reflektion 
görs över arbetet. Att arbeta utefter förskolepersonalens intresse och vad de anser är viktigt 
för barnen att lära sig resulterar i att det inte är ett demokratiskt sätt att arbeta. Efter reflektion 
över samlingarna insåg Åberg och Lenz Taguchi att barnen skulle agera tysta åskådare och de 
tog aldrig reda på vad barnen egentligen tyckte. Att inte tänka sig för och att inte reflektera 
över sitt arbete gör att verksamheten bara fortsätter framåt utan framåttänkande idéer. Idag 
används inte samlingen för att förmedla kunskap, utan som ett slags redskap för etik och 
demokrati. 
 
Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) är det viktigt som förskolepersonal att veta för vem 
eller vilka samlingen ska vara anpassad till och att inte bara köra på i ett och samma tema år 
efter år oavsett vilka barn det är i verksamheten. För om arbetet inte varierar sig tillräckligt 
mycket resulterar det till att barnen tycker att samlingarna är tråkiga och vill helst inte vara 
med och barnen funderar ganska snabbt på när samlingen slutar. Åberg och Lenz Taguchi 
menar vidare att det är viktigt att fråga barnen om vad de tycker är intressant och sedan spinna 
vidare på deras ide. Det gör att barnen sätts i fokus. Det är viktigt att ta reda på en lämplig 
plats att hålla samlingen på och hur många barn som är lämpligt att ha i samlingen åt gången. 
När barnen fick komma med förslag till samlingen blev det mycket bättre för både barn och 
förskolepersonal. Alla hade ett större intresse och engagemang än de hade tidigare. 
Förskolepersonalens roll blev inte lättare, utan tvärtom, de var nu tvungna att lyssna, vara 
uppmärksam på vad som hände under samlingen och att vara flexibel för andra inslag än 
planerat. Det upptäcktes även att det gav mycket mer för barnen att ha samlingen i mindre 
grupper, då kunde barnen fråga, lyssna och diskutera mera än när de var hela gruppen. 
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att dokumentation är ytterligare ett bra sätt för att inte 
fastna i gamla banor. De observerade på olika sätt så som spaltobservation och fotografering 
av alsterna som tillverkas av barnen. Till bilder som barnen själva har tillverkat och 
fotografierna finns det text till som talar om vad bilden föreställer och hur det gick till att 
skapa det som har gjorts på korten. Barnen var mycket intresserade av vad de själva hade 
gjort, det mesta sattes upp på väggen innan de hamnade i en speciell pärm. Åberg och Lenz 
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Taguchi beslutade sig för att använda sig utav dokumentationen i samlingen och det visade 
sig vara en god ide. 

 

2.5 Teorier kring lärande 
Det finns en mängd olika lärteorier som förskolepersonalen kan arbeta utifrån, bland annat 
samlingar. Enligt Säljö (2000) kan lärandet inte undvikas inom det sociokulturella 
perspektivet, utan det är istället frågan vad vi lär oss i de olika sammanhangen. Orlenius 
(2001) menar att grundaren av det sociokulturella perspektivet är Lev S. Vygotskij (1896-
1934). Vygotskij menar att lärandet sker genom den sociokulturella omgivningen. Barnen lär 
sig det som läraren är ute efter och de lär sig oftast kortsiktligt. Lärare och elev har en bra 
kommunikation mellan sig. Orlenius (2001) menar att den vuxne ska inspirera och utmana 
eleven i sitt lärande. Orlenius menar vidare att kommunikationen har stor vikt mellan lärare 
och elever.  
 
Orlenius (2001) beskriver den behavioristiska teorin som innebär att skapa rätt beteende och 
de förstärks med en positiv belöning. Grundaren till teorin är B. F. Skinner (1904-1990). Med 
den behavioristiska teorin är det helt ointressant vad eleven tänker och tycker. Orlenius menar 
att människan blir det som han eller hon formas till och det är den grundläggande principen.  
Generna spelar inte någon roll alls i sammanhanget. 
 
Den som är intresserad av hur barnen tänker är kognitivismens grundare Jean Piaget (1896-
1980). Den kognitivistiska teorin menar Orlenius (2001) innebär att kunskapen hör ihop med 
mognaden hos barn och ungdomar. Piaget menar att kunskap kommer från något som 
människan har erfarit tidigare i olika situationer. Kunskapen bildas med hjälp av samspel 
mellan sinnesintryck och förnuft. Piaget är även intresserad av den kognitiva utvecklingen. 
Lärarens uppgift menar Piaget är att skapa en bra lärande miljö för eleverna som möjligt. 
Piaget menar att det finns en konsekvens som är att skolan lägger mycket fokus på eleven, 
men inte på hur läraren ska vara. Men något som istället är bra enligt Piaget är att hur-frågan 
läggs mer i fokus än vad-frågan.  
 
Det som Williams (2006) skriver är att det är flera återkommande vardagssituationer i både 
förskolan och skolan. Det är även något som respondenterna menar. Aktiviteterna skapar 
tillfällen för barnen att kommunicera med varandra, både barn – barn och barn - 
förskolepersonal som den sociokulturella teorin pekar på. Williams menar vidare att barnen 
lär sig genom varandra och den gemenskap som bildas i barngruppen. 

 

2.6 Sammanfattning 
Rubenstein Reich (1996) beskriver samling som ett sätt där barn och förskolepersonal sitter 
tillsammans, då oftast i en cirkel för att alla ska kunna se varandra. Samlingen hålls på ett och 
samma ställe varje dag och på samma tid. Rubenstein Reich menar att samlingar inte bara 
förekommer i förskolan, utan nu även i skolan. Det kan bero på att sexåringarna har kommit 
in i skolans lokaler. Samlingen är bra för då känner barnen trygghet för att de känner igen sig 
från förskolans förskolepedagogik och känner sig i och med det lite mer hemma. Rubenstein 
Reich menar vidare att samlingens innehåll är ungefär lika varje dag och att längden på 
samlingen är ca 20-30 min beroende på hur det går. Trots samlingens korta tid i verksamhet 
har de ändå en viktig betydelse för både barnen och förskolepersonalen. 
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Egidius (2006) beskriver samling då barnen sitter i ring och det genomförs olika typer av 
aktiviteter så som musik, sång och berättelser. Samt beskriver Egidius samling som en rofylld 
stund på dagen. Barnen ska då lära sig medmänskliga relationer, olika värden, demokratisk 
samvaro, etik och moral menar Norell Beach och Berg-Danielsson (2000) är en viktig aspekt i 
förskolan. 
 
Johansson (2003) anser att det är viktigt att arbeta med barnens språk och till det är språkpåsar 
ett bra hjälpmedel. Det är både intressant och det är lätt att få barnens uppmärksamhet. Med 
hjälp av språkpåsar kan barnen lära sig många olika begrepp på ett roligt sätt. Johansson 
tycker det är viktigt att barnen är deltagande i samlingen och att den vuxne frågar barnen om 
de har något önskemål de skulle vilja göra på samlingen. Det är ett sätt för barnen att vara 
delaktiga och påverka innehållet i samlingen. 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) och Sträng och Persson (2003) menar båda att 
barnen lär sig genom barn och förskolepersonal i sin omgivning. De anser även att barnen är 
beroende av de förskolepersonals respons då de ska tolka sin egen självbild. Enligt Løkken, 
Synnøve och Röthle (2005) menar att barnen föds med en önskan om att dela kunskap med 
andra människor för att själv hitta sin sociala värld. 
 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) sker lärandet i ett socialt sammanhang som 
utvecklar sin delaktighet genom rörelser och kan sedan vidare kommunicera med ord. 
Förskolepersonalens roll är viktig för att kunna uppmuntra barnen när det gör framsteg för att 
stärka dem så att de blir trygga i sig själva. 
 
Granberg (1999) beskriver olika typer av samling som är bra att använda sig av för att främja 
barns lärande och utveckling. Granberg menar vidare att den vuxne har en stor betydelse för 
samlingen. Det är den vuxnes engagemang som styr barnens aktivitet och deltagande i 
samlingen. Granberg menar att det bästa är om en och samma vuxen har samlingen hela tiden 
en längre tid för att på ett lättare sätt läsa av barnen vad de tycker till exempel om de verkar 
tycka att samlingen är tråkig. Det som är viktigt som vuxen är att kunna vara flexibel och 
fånga upp barnen igen på ett roligt och inspirerande sätt. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 
menar att det är viktigt som vuxen att reflektera över sitt arbete för att inte fastna i gamla 
banor. För då kan det lätt bli att det glöms av varför saker och ting görs som det gör. Åberg 
och Lenz Taguchi menar vidare att samlingarna blev bättre när de frångick sin ordinarie 
planering och släppte in barnen med sina idéer och fantasier. Det resulterade i att barnen blev 
mycket mer aktiva och delaktiga i samlingen. För det skedde mer på barnens nivå, istället för 
att bara köra på i samma mönster oavsett vilken barngrupp som befinner sig framför den 
vuxne i samlingen. Det finns flera teorier som förskolepersonalen kan arbeta utefter, men den 
teori som skulle passa bäst in här skulle vara den sociokulturella teorin som Vygotskij 
förespråkar menar Säljö (2000). 
 

3. Metod 
I vårt examensarbete har vi valt att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi 
har intervjuat tio personer, varav sex är förskollärare och fyra är barnskötare. Det har inte 
varit lätt att hitta respondenter som velat ställa upp för vår studie. Det har berott på olika 
saker, alltifrån tidsbrist till att de helt enkelt inte velat bli intervjuade. Till slut fick vi ihop 
sammanlagt tio respondenter som ville ställa upp på våra intervjuer. De var fördelade i två 
städer och på tre olika förskolor och på olika avdelningar, både småbarnsavdelningar och 
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syskonavdelningar. Samtliga intervjuer är inspelade på band och därefter har de transkriberats 
och sparats.  
 

3.1 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetod 
Det finns flera olika sätt att gå tillväga när man ska använda sig av datainsamlingsmetoder. 
Det är till exempel observationer, intervjuer och enkäter. Men i detta avsnitt har vi valt att 
bara ta upp intervjuer eftersom det var det som vi tyckte var mest relevant till vår studie.  
 
Enligt Denscombe (2000) är intervjuer ett enkelt sätt att använda sig av för att det inte kräver 
någon större utrustning. Det kan räcka med ett anteckningsblock och penna eller en 
inspelningsbar bandspelare. Men att göra själva intervjun behöver inte alla gånger vara så lätt. 
Denscombe menar att det är viktigt att respondenten måste ge sin tillåtelse för att få göra en 
intervju. Det den som intervjuar aldrig får göra är att spela in respondenten utan att hon/han 
vet om det. Det är forskaren som bestämmer dagordningen när det gäller intervjun, men den 
som blir intervjuad kan till viss del vara med och styra lite. Men får inte ta över kontrollen 
från den som intervjuar, för då blir det inte någon riktig intervju. Denscombe menar att det 
inte spelar någon roll om intervjuer används i en mindre grupp eller i en större grupp i 
forskningen.  
 
Syftet med den kvalitativa metodansatsen är att skapa en djup förståelse för det 
problemområde som studeras anser Denscombe. Den information som framkommer från 
intervjuer och litteratur är det som sedan kommer att stå som resultat. Vilken metod som ska 
väljas beror på vilken typ av undersökning som är tänkt att genomföras. Vi har valt att följa 
den kvalitativa metoden då vi söker förståelse och djup kunskap kring våra frågestälningar 
samt att ge läsaren förståelse för samlingens betydelse. 
 
När vi skulle försöka hitta respondenter till vårt examensarbete började vi med att fråga 
förskollärare och barnskötare på våra partnerskolor som vi haft under tiden vi studerat på 
lärarprogrammet om de vill medverka. I samband med det lämnade vi också missivbrevet där 
det stod vad vi ville göra i examensarbetet och vilket syfte vi hade med vår intervju. Vi valde 
dels att fråga på våra partnerskolor just för att de känner till oss och vet att vi ska göra vårt 
examensarbete den här terminen samt några respondenter som vi inte kände. För oss kändes 
det även lite lättare när man känner till de man ska intervjua, det blir inte lika nervöst och 
spänt som det annars kan bli om man inte känner personen som man intervjuar. Vi är 
medvetna om att det finns både fördelar och nackdelar med att intervjua personer som man 
känner, som t.ex. att de svarar mer vad de vet att vi vill höra och att det kanske inte riktigt tas 
på allvar som det kanske skulle göra med en person vi inte skulle känna lika bra.  
 

3.2 Urval 
Urvalet som vi har valt har blivit det vi har haft tillgång till. Alla som vi frågade ville inte 
ställa upp.  Vi hade tänkt ha sex förskollärare och sex barnskötare från början, men vi fick inte 
så många att vilja ställa upp på vår studie. Vilket var lite synd för att vi hade tänkt jämföra 
förskollärarnas svar med vad barnskötarna sa, om de hade samma syn på samlingar eller om 
det var olika. Vi är medvetna om att det krävs många fler för att kunna avgöra det, men av ren 
nyfikenhet ville vi bara se om det fanns några likheter eller olikheter bland förskollärare och 
barnskötare.  
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Vi har intervjuat sex förskollärare och fyra barnskötare. Samtliga arbetar på förskolor med 
barn i åldrarna 1-5 år. Från början hade vi tänkt intervjua sex personer var, men det uppstod 
en del problem på vägen, därför blev det bara tio respondenter. Nio av respondenterna är 
kvinnor och en är man. Vår undersökningsgrupp har en ganska stor spridning på ålder från 19 
år till 60 år. 
 
När intervjuerna genomfördes användes vid tillfällena en inspelningsbar bandspelare som vi 
tidigare kontrollerat att den fungerade. Innan intervjuerna ägde rum tillfrågades de som skulle 
bli intervjuade om de ville bli inspelade och samtliga svarade ja. Det ställdes 30 frågor om 
samling utefter vårt syfte som ska genomsyra hela examensarbetet. Frågorna som ställdes var 
öppna och intervjuaren hade gjort frågorna innan tillfället, något som Denscombe (2000) 
kallar en semistrukturerad intervju.  
 
Intervjuerna genomfördes i enskilda rum där man inte kunde bli störd av någon annan. 
Respondenterna fick se intervjufrågorna alldeles innan intervjun skulle börja och för att de 
lättare kunde hänga med när frågorna ställdes och för att de skulle slippa fråga om och med 
det då komma bort sig i det som de skulle svara. När vi valde att använda oss av 30 stycken 
frågor som nämndes tidigare var det för att det skulle förhindras följdfrågor på grund av att vi 
gjorde intervjuerna var och en för sig och för att frågorna skulle bli så lika som möjligt. 
 

3.3 Databearbetning 
De inspelade intervjuerna transkriberades och lästes flera gånger för att kunna hitta några 
likheter respektive olikheter. Därefter kategoriserades de i olika grupper utefter vårt syfte och 
forskningsfrågor, kategorierna var:  
 

• Definition på samling 
• Samlingens syfte 
• Samlingens innehåll 
• Tid och plats för samlingen 
• Storleken på barngruppen 
• Barnens delaktighet i samlingen 
• Barns lärande i samlingen 
• Samlingen och läroplanen 

 
 Intervjuerna lästes under hela processen flera gånger för att vara riktigt säkra på att det vi 
hade skrivit stämde överens med det som respondenterna verkligen menade. Det var inte ett 
enkelt jobb och krävde sin tid för att sammanställa. 
 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Enligt Kvale (1997) delas validitet upp i sju olika stadier och de är följande: Tematisering, 
planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering. Kvale menar att validitet 
innebär sanning och kunskap. Med validitet menas även att det som ska mätas verkligen mäts. 
Kunskapen blir mer tillförlitlig desto längre undersökningen har pågått. Denscombe (2000) 
menar att feltolkningar av studien ska kunna undvikas genom att utesluta systematiska fel. 
Genom noggrann genomgång av utskrifterna av intervjuerna under hela processen känner vi 
oss säkra på att det material vi hade stämde överens med det som respondenterna verkligen 
sade. Denscombe menar vidare att för att en andra forskare ska kunna genomföra en liknande 
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studie krävs att alla delar är väl utförda. Genom att vi har lämnat en god redogörelse för vårt 
tillvägagångssätt, för att läsaren lätt ska kunna följa undersökningens gång och därmed stärks 
validiteten.  
 
Reliabilitet innebär enligt Trost (2005) att det ska vara tillförlitligt och att det ska vara lika för 
alla. Vilket innebär att intervjuaren ska fråga alla på samma sätt och att situationen även ska 
vara lika för alla. Denscombe (2000) menar att reliabilitet kan översättas med hur pålitligt 
arbetet med uppsatsen är och att det är viktigt att undersökningen ger stabila och tillförlitliga 
uppslag. Därmed spelar inte slumpen in vid datainsamlingen. Enligt Denscombe är det flera 
aspekter som avgör om reliabiliteten i studien är stark eller inte, bland annat kvalitet på den 
tekniska utrustningen och kvalitet hos forskaren. Kvalitet på den tekniska utrustningen 
innebär att utrustningen fungerar väl. 
 
I vårt examensarbete fick respondenterna själva välja tid och plats för intervjuerna. Vi hade i 
förväg utformat en utförlig intervjuguide. Detta gjordes för att förhindra allt för mycket 
sidospår under intervjuerna, då vi hade valt att dela upp dem. Vi hade innan intervjuerna 
undersökt kvaliteten på den tekniska utrustningen och funnit att de under provinspelningar 
fungerat bra. 
 
 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra olika etiska huvudkrav och det är följande: 
nyttjandekravet som innebär att respondenten får information om vad det är för uppgift som 
det gäller och att det är enbart för forskning. Deltagaren ska upplysas att de har rätt att avbryta 
sin medverkan. Det andra kravet är samtyckeskravet och det betyder att respondenten alltid 
har rätt att bestämma om de vill delta i studien. Om undersökningsdeltagaren är under 15 år 
ska förälder eller vårdnadshavare ge sitt samtycke för eleven. Det tredje är 
konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter kommer att förvaras så att obehöriga inte 
kan läsa det. Fjärde och sista kravet är informationskravet och det innebär att det ska 
informeras om vad arbetet har för syfte.   
 
I vårt examensarbete har vi tagit hänsyn till alla etiska kraven. Respondenterna informerades 
om att intervjun var frivillig och kunde avbrytas när som helst. Då undersökningsgruppen var 
över femton år behövdes därmed inget samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. När 
respondenterna fick missivbrevet och under intervjun fick respondenterna ta del av vårt syfte 
och vi informerade om att obehöriga personer inte fick tillgång till detta material. 

4. Resultat  
Under detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet. Vi har valt att intervjua både 
förskollärare och barnskötare sammanlagt är det tio intervjuer. Resultatet har vi valt att dela in 
i olika kategorier vilka är följande: 

• Definition på samling 
• Samlingens syfte 
• Samlingens innehåll 
• Tid och plats för samlingen 
• Storleken på barngruppen 
• Barnens delaktighet i samlingen 
• Barns lärande i samlingen 
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• Samlingen och läroplanen 
 
 De i sin tur utgår ifrån våra forskningsfrågor som är följande:  
• 
• 
• 

Vad innebär samlingen i förskolan? 
Hur bedrivs samlingen i förskolan? 
Vad har samlingen för betydelse för barns lärande? 

 

4.1 Presentation av respondenterna 
Respondenterna kommer från sammanlagt tre olika förskolor fördelat på två städer, det är nio 
kvinnor och en man. En kort presentation ges om varje respondent där kön, ålder, antal 
verksamma år inom yrket och vilken avdelning de för närvarande arbetar på presenteras här i 
en tabell nedan. Tabellen visar att det sammanlagt är fyra barnskötare och sex förskollärare 
som deltagit i studien, av dessa tio är en man. Antalet år verksamma inom yrket varierar 
mellan 1 och 30 år. Fyra av respondenterna arbetar på småbarnsavdelning, två arbetar på en 
syskonavdelning och två arbetar på en treårsavdelning och en av respondenterna arbetar som 
vikarie och växlar mellan olika avdelningar. 
 
 
Tabell 1: Presentation av respondenter 
 
Kön Yrke Antal år i yrket Avdelning 
Man Barnskötare 1 Vikarie 
Kvinna Barnskötare 8 Småbarnsavdelning 
Kvinna Barnskötare 10 Småbarnsavdelning 
Kvinna Barnskötare 17 Syskonavdelning 
Kvinna Förskollärare 9 3-års avdelning 
Kvinna Förskollärare 15 Småbarnsavdelning 
Kvinna Förskollärare 16 Småbarnsavdelning 
Kvinna Förskollärare 18 3-årsavdelning 
Kvinna Förskollärare 21 Småbarnsavdelning 
Kvinna Förskollärare 30 Syskonavdelning 
 

4.2 Definition på samling 
De flesta respondenter hade en liknande definition på ordet samling. Samlingen ses som ett 
sätt att samla alla barnen och förskolepersonal tillsammans. Samlingen kan ses som en 
gemensam och mysig stund på dagen där barnen och förskolepersonalen har en möjlighet att 
se vilka som är på förskolan just denna dag. Respondenterna menar att det är ett 
återkommande moment på förskolan som oftast sker en gång om dagen och då vanligen på 
morgonen. Alla respondenterna såg samlingen som någonting positivt och som ett moment de 
gärna använder sig av i den förskolepersonaliska verksamheten. En respondent menar att:  
  

Samlingen är ett bra sätt att kunna säga hej till alla barnen och kunna träffa alla 
barnen och sitta tillsammans.  
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En annan respondents definition på samling är: 
 

När alla är samlade, alla barnen på avdelningen är samlade och man sitter 
tillsammans. 

 

4.3 Samlingens syfte 
De flesta respondenter vi intervjuat hade ett klart syfte med samlingen, men de menade att det 
inte alltid kanske blir just som de tänkt. Samlingen är ofta planerad och det finns oftast ett mål 
med vad barnen skall lära sig under just den samlingen, men många gånger upplevde 
respondenterna att det inte fungerade av en eller annan anledning. Det kan bero på allt från 
tidsbrist till att barngruppen är orolig. Det gäller därför som lärare att vara flexibel. 

 
Ett annat syfte med samlingen menar respondenterna är att barnen skall lära sig ta hänsyn och 
lyssna på varandra, de får lära sig att sitta stilla på sin plats och vänta på sin tur. Barnen får 
känna sig delaktiga i gruppen och träna på att prata inför varandra. De får lära sig hänsyn och 
respekt inför de andra i gruppen. Samlingen kan ses som både någonting gruppstärkande och 
individstärkande. De får träna på att prata själva och berätta vad de tycker. En respondent sa: 
 

Jag tycker den är viktig just att barnen får lära sig att sitta stilla och lyssna och även 
lyssna på varandra när de blir större också eller äldre mer för större barnen också 
kanske våga prata inför folk också. 

 
Respondenterna menar att samlingen även kan ses som språkutvecklande och barnen får träna 
på sin kroppsuppfattning. Oftast har förskolorna en samling per dag, den sker oftast på 
förmiddagen, det blir ca 5 samlingar per vecka. Ett återkommande moment under samlingen 
är fruktstunden som oftast är en uppskattad del av samlingen. Samlingen kan ses som en form 
av förberedelse för skolan och barnen får träna på att sitta still och lyssna på varandra. 
Samlingen kan ses som ett bra lärtillfälle och det är en av de saker i förskolan som påminner 
om hur det ser ut i skolan. Samlingen kan ses som en form av träning inför skolstarten.  

 

4.4 Samlingens innehåll 
Samlingen ses som ett sätt att mötas och göra alla barnen synliga för varandra. På samlingen 
kan det även vara bra att ta upp det som kommer att ske under dagen, något tema som barnen 
ska arbeta med eller sånger och ramsor. En respondent beskriver samlingens innehåll så här: 

  
Man samlar barnen och pratar om dagen, vad som kommer att hända sen är det 
beroende lite på de små barnen och lite större barn, de små barnen kan ju inte sitta 
still så länge så då får man ha lite lättare kanske sånger och lekar och lite kortare 
versioner men med de större kan man ha lite mer ingående …..göra dem lite mer 
delaktiga. 

 
Något som är typiskt innehåll i en samling är enligt förskollärarna och barnskötarna rim, 
ramsor, sånger, rörelser, instrument, sagor, almanackan, räkna barnen, vilka som är här och 
vilka som är lediga eller sjuka och lite trolleri. Samlingen kan varieras på en mängd olika sätt, 
men ändå skiljer den sig inte så mycket åt från olika förskolor, utan upplägget ser oftast 
ganska lika ut, det vanligaste är att börja med ett upprop eller en namnsång och på detta sätt 
uppmärksammas alla barnen i gruppen. Man kan se vilka barn som är närvarande och vilka 
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som fattas. Sen kan samlingen fortsätta med sånger, ramsor och sagor. Samlingen kan även 
vara ett bra tillfälle för att ta upp nya temaarbeten eller fortsätta prata om ett pågående.  

 

4.5 Tid och plats för samlingen  
Samlingen sker ofta på en bestämd tid och på en bestämd plats. Samlingen förekommer oftast 
på förmiddagarna, men tidpunkten kan variera, allt ifrån en stund efter frukost till strax innan 
lunch. Upplägget och längden på samlingarna kan också de variera utifrån barnens ålder, 
storleken på barngruppen och barnens dags form menar barnskötarna och förskollärarna. 
Förskolepersonalen menar att samlingen kan hållas i princip på vilket ställe som helst, men 
fördelen är om det är lugnt och att det är så lite som möjligt som stör, för att få en så bra 
samling som möjligt. En respondent beskriver platsen för samlingen så här:  
 

Man kan ha samlingar utomhus, kanske inte på toaletten… Nej, men det kan 
man ha, bara man är flexibel själv som personal så kan man ha det på alla 
ställen”.  

 
Samlingens längd menar barnskötarna och förskollärarna att den kan variera från 5-25 
minuter. Det beror helt på barngruppen och gruppstorleken. Det gäller att läsa av barngruppen 
och vara flexibel.  
 

4.6 Storleken på barngruppen 
Storleken på barngruppen kan variera mycket, enligt respondenterna finns det inget specifikt 
antal som gör att samlingen blir bättre eller sämre, det beror mycket på lärarens inställning 
och på barngruppen. Förskollärarna och barnskötarna menar att gruppen kan variera mellan 5-
50 stycken barn, men många gånger hänger det på den vuxnes inställning och engagemang. 
Det kan fungera lika bra i en stor grupp som i en liten grupp, det beror helt på vad man ska 
göra och vad man vill ha ut av samlingen. När det arbetas i mindre grupper är det även lättare 
och lugnare att som vuxen kunna kommunicera med barnen och föra en intressant diskussion 
om just det som barnen håller på med. En respondent menar att: 

  
Det beror ju lite på gruppen. Men ja alltså om man säger jag har ju haft samlingar på fritids 
med ja, femtio barn och det har funkat och så. Det gäller ju att vara lite, då får man ju i och för 
sig vara lite auktoritär och tala om lite så här. Man kan ju inte komma in i en sån samling med 
huvudet neråt och så där och prata tyst utan där måste man vara lite så. Jag tror att det funkar 
med en stor grupp också men sen, naturligtvis så har det ju med barnen om det är jobbigt med 
vissa barn så här för då är det ju svårare.  

 

4.7 Barnens delaktighet i samlingen 
Samtliga som intervjuades tycker att samlingen ska vara planerad, men samtidigt måste man 
som vuxen kunna vara flexibel om t.ex. barnen kommer med någon ide.  
Förskolepersonalen menar att barnens inflytande har stor betydelse. En respondent säger: 
 

Ja, för ibland får de vara med och bestämma vad vi ska göra på samlingen vad vi 
ska sjunga för sånger och. Jag tror nog att man tar med barnen en hel del att de får 
bestämma.  

 
En annan respondent beskriver barnens inflytande så här: 
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Ja, det är först och främst vad vi har planerat samlingen då, men sen kan man ju vara 
tycker jag i alla fall vara flexibel och kunna lyssna på barnen lite grann. Att man 
ändrar innehållet, så det är både förskolepersonal och barn som styr samlingen 
egentligen. 

 
 

 
Förskolepersonalen tycker även att det är viktigt att ta reda på barnens kunskaper och frågor 
som kommer upp. En respondent menar att: 
 

De har ju egentligen ja ganska stort inflytande därför att om de nu kommer med 
saker som de vill fråga eller prata om så tycker jag i alla fall, jag kan ju bara svara 
för mig att man ska lyssna på de då det kanske är något de pratar om som verkligen 
berör alla barn så att det är ju ett bra forum egentligen för barnen att kunna säga vad 
de tycker och tänker och fråga också när man har alla intill sig, för där måste man ju 
som vuxen då vara flexibel och tänka det jag har tänkt det lägger vi åt sidan så länge 
och så lyssnar jag på barnen i stället, kanske man kan få en jätte bra samling utifrån 
det. 

 
En annan viktig sak när det gäller samlingar är att det är en tvåvägskommunikation menar 
respondenterna. Det är viktigt med ett aktivt deltagande från barnen, men det kan ske på olika 
sätt. Barnen visar det på sitt sätt och då är det viktigt att man som vuxen ser att även ett barn 
som är lite blygt visar att de är aktiva, medan det finns andra barn som både hörs och syns på 
ett helt annat sätt. Beroende på ålder så är barnen också olika mycket delaktiga, de allra 
minsta kanske bara sitter  
 

4.8 Barns lärande i samlingen 
Barn lär sig olika, det är väldigt individuellt, en del barn lär sig bra i större grupper och 
känner sig trygga när det är många runtomkring, medan andra barn behöver en mindre grupp 
för att våga ta för sig. Det varierar från barn till barn. Generellt så finns det en tanke med vad 
barnen ska lära sig under en samling och det kan också påverka gruppens. Men som en av 
förskollärarna, en av respondenterna menar att: 
 

Det är inte säkert att det är det som barnen lär sig just vid den samlingen. 
 
En annan respondent menar att:  
 

Barn lär sig hela tiden, man kan nog egentligen inte lära barnen någonting för  
de snappar upp det de vill. Man kan öva på vissa saker, som de inte vill lära sig.  
Sedan kan de lära sig en massa annat. Det som de är intresserade av det lär de sig. 

 
Det som barnen lärde sig i samlingen var i första han enligt respondenterna: turtagning, 
sånger, motorik, rörelser, namn, färger och sagor. Förskolepersonalen tycker att samling är en 
bra undervisningsform, men ser gärna att samlingen hålls i mindre grupper. På så sätt kan alla 
barn komma till tals även de barn som är lite blyga. En av respondenterna förklarar samlingen 
som undervisningsform på följande sätt: 
 

Att vi sitter tillsammans och det är inte bara det jag lär barnen utan det är ju också 
det de lär av varandra och att de får nya infallsvinklar. 

 
En annan av respondenterna förklarade samlingen som undervisningsform så här: 
 
  Det är nog det där att just alla är med och de kan titta på varandra och fånga upp.  
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Saker som vi gör.  
 
Under samlingen lär sig både barn och förskolepersonal någonting. Förskolepersonalen ansåg 
sig lära sig att se barnens utveckling och utveckla och reflektera kring sin egen roll och insats 
i samlingen, vad som är bra och vad som eventuellt måste ändras till nästa gång. En 
respondent beskriver det hon lär sig så här: 
 

Jag lär mig att komma in i barnens värld och att få komma in i deras tankevärld 
och man får vara väldigt öppen för att det inte bara finns ett svar på dom frågorna 
som vi ställer 

 

4.9 Samlingen och läroplanen 
De flesta förskollärare och barnskötare som vi intervjuat har inte fått någon direkt utbildning 
gällande samlingar. En del av dem menar att den mesta utbildningen de fått om samlingar har 
ingått i de praktiska delarna ute i verksamheten och en del genom litteratur. De flesta hade 
dock inte reflekterat över detta förrän vi ställde frågan. Samtliga respondenter ställer sig dock 
väldigt positivt till samlingar och de flesta tycker att det är ett viktigt inslag i förskolan och att 
det är något som bör återkomma varje dag i verksamheten. En respondent säger:  

 
Jag tycker det är bra att ha samling dels så samlar du ju barnen då, vi har ju 
samlingar både före lunch och före någon aktivitet på förmiddagen det samlar ju 
barnen, de får ju information man uppmärksammar alla barn som är där, kollar vilka 
som är här just det att barnen kan känna den här gruppkänslan att det här är vi som är 
i gruppen och vi som är här så ser de också vilka som är borta. Både bland personal 
och barn. 

  
Det som anses som mindre bra med samlingar är att det ibland kan krocka med andra 
aktiviteter så som lek, utevistelse och liknande och på grund av att barnen kommer till 
förskolan olika tider så kan det hända att vissa barn inte närvarar vid samlingen. När det gäller 
läroplanen för förskolan (Lpfö 98) menar två av förskollärarna att det inte finns något som 
står i läroplanen att förskolorna måste ha samling i sin verksamhet, men de flesta har oftast 
det ändå menar respondenterna. De menar att samling är ett bra sätt att samla alla barnen för 
att verkligen alla barn ska bli sedda, men att det är små samlingar flera gånger om dagen även 
fast de inte är planerade så som den stora samlingen på dagen. En respondent menar att: 
 
 Nej, egentligen är det ingenting som säger att man ska ha en samling. Det är vi som 

har bestämt att det ska var en samling, det finns ju ingenting i våran läroplan som 
säger att man ska ha en samling egentligen, men det är väl ett bra sätt att kunna 
samla alla barnen en och samma gång egentligen. 

 

4.10 Resultatsammanfattning  
Resultatet från respondenterna skiljer sig inte särskilt mycket åt i de olika intervjufrågorna. 
Utan respondenterna i vår studie hade alla liknande uppfattningar om samling oavsett ålder, 
kön, utbildning eller vilken förskola de arbetade på. Alla respondenter ställer sig positiva till 
samlingen och det är något som i stort sett dagligen återkommer i verksamheten. Samlingen är 
ett moment som kan fungera både lugnande för gruppen och inbjuder till att prata om olika 
teman menar respondenterna. Det vanligaste innehållet i samlingen är upprop, sånger, sagor, 
rim och ramsor. Respondenterna tycker att det är viktigt att barnen själva har möjlighet att 
påverka samlingarna och i viss mån innehållet, de menar att det är viktigt med en 
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tvåvägskommunikation. Platsen för samlingen är oftast den samma och det är inte ovanligt att 
barnen har en bestämd plats, men de flesta respondenterna ställde sig ändå positiva till att ha 
samlingar på andra platser, till exempel utomhus på gården eller i skogen. Samlingen kan 
hållas i nästan hur stora grupper som helst. Det beror mycket på gruppen och den vuxnes 
inställning till samlingen, respondenterna menar att det inte finns någon ultimat gruppstorlek 
utan det handlar om att ta hänsyn till just den aktuella barngruppen. Tiden för samlingen kan 
även den variera menar respondenterna, samlingens längd kan var alltifrån fem minuter till 
uppemot en halvtimme. Det beror till stor del på åldern på barnen och dags formen hos 
barngruppen. 

5 Analys  
Det finns inget i läroplanen, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet) som talar om att det måste 
förekomma samlingar i förskolan. I resultatet angav respondenterna att det var varierande om 
de hade fått någon utbildning gällande samlingar när de utbildade sig, resultatet varierade, 
men de flesta hade inte fått utbildning i samling mer än när de hade gjort sin praktik. Men 
enligt Rubenstein Reich (1996) var det ett kriterium för att bli förskollärare och det var 
tvunget att klara av samlingar för att få utbildningen. 
 

5.1 Samlingens innebörd i förskolan 
Definitionen på samlingen stämmer överens med både resultatet från våra intervjuer och 
litteraturen. Det vill säga samlingen ses som ett sätt att samla barnen på en oftast bestämd 
plats och vid en speciell tid punkt. Rubenstein Reich (1996) definition på samling är att 
samlas i en cirkel tillsammans både förskolepersonal och barn och att det är återkommande 
moment i verksamheten på en bestämd tid och plats. Fröbels definition på samling är äldre, 
men liknar Rubenstein Reich beskrivning han menar att samling är när vuxna och barn sitter 
tillsammans i en cirkel och utför olika aktiviteter.  
 

5.2 Samlingens genomförande i förskolan 
Samlingens innehåll kan variera ganska mycket, men i regel görs det liknande saker oavsett 
vilken förskola arbetet sker på. Även synen på samlingar är relativt lika. Detta har framstått i 
våra resultat och precis som Rubenstein Reich (1996) menar att det vanligaste innehållet i 
samlingen är rim och ramsor, sagor, sånger, genomgång av almanackan, och upprop av 
barnen. Granberg (1999) ger förslag på olika typer av aktiviteter som kan användas i 
samlingen. Samlingen kan vara väldigt flexibel, det är ofta den vuxnes intressen som styr 
upplägget på samlingen. Men även barnens intresse, storlek på gruppen och åldern på barnen 
påverkar samlingens längd och innehåll anser respondenterna i vår undersökning. 
Respondenterna menar att det är A och O att barnen är delaktiga i samlingen, annars kändes 
det meningslöst att ha en samling om det inte kom någon respons ifrån barnen.  
 
Syftet med samlingen är att lära barnen att ta hänsyn till varandra, vänta på sin tur och lyssna, 
enligt respondenterna. Johansson (2003) anser att det är viktigt att barnen är delaktiga i det 
som händer under samlingen. Det som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) beskriver 
att barn lär av varandra stämmer bra in på resultatet. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) anser att barnen kommunicerar på olika sätt beroende på i vilken ålder barnen befinner 
sig i. I resultatet framgår det att det är viktigt att arbeta med språket och det tycker även 
Johansson (2003). Hon tycker att språkpåsar kan vara ett bra hjälpmedel i samlingen, det 
hjälper till att hålla barnens intresse och motivation uppe.  
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Resultatet från vår undersökning tyder på att det är viktigt att samlingen hålls på samma plats 
och vid samma tidpunkt varje dag och samlingens längd varierar mellan 5-25 minuter. Det är 
att föredra att sitta i ett rum som har så lite saker som möjligt som kan störa barnen tycker 
respondenterna i vår studie. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar också att det är viktigt att 
hitta en bra plats att hålla samlingen på för bästa resultat. De tycker även att barngruppen ska 
delas upp i mindre grupper för att underlätta för både barn och förskolepersonal att delta i 
samlingen. I mindre grupper anser Åberg och Lenz Taguchi att de blyga barnen får en bra 
chans att göra sin röst hörd och att barnen över lag kan diskutera mera i de mindre grupperna 
än när de är i hel grupp. Resultatet visar precis som Åberg och Lenz Taguchi att barnen lär sig 
olika beroende på om de är i en stor grupp eller i en mindre grupp. Vissa har lättare att lära sig 
i mindre grupper och andra i större grupper. 
 

5.3 Samlingens betydelse för barns lärande i förskolan 
I resultatet i vår studie framgick det att både förskollärare och barnskötare anser att barnens 
delaktighet i samlingen är en viktig del, men på olika sätt.  De menar att de allra yngsta 
barnen är delaktiga genom att sitta med och lyssna och iaktta det som händer, medan de äldre 
barnen ofta kan vara mer aktivt deltagande i samlingen genom att svara på frågor, ge förslag 
på sånger och ramsor. Det ser även Johansson (2003) som en viktig del av samlingen. Hon 
menar även att detta kan leda till att barnen själva kan komma med idéer om vad samlingen 
skall innehålla det kan i sin tur leda till att barnen blir mer självständiga och trygga i sig 
själva.  
 
I vår studie framkommer att det är viktigt att barnen ska bli uppmärksamma på vilka barn som 
är där och vilken förskolepersonal som arbetar den aktuella dagen. Barnen ska även bli 
medvetna om vilka kompisar som inte är där av olika anledningar, för att känna sig saknad är 
viktigt även för små barn. Granberg (1999) håller därmed med resultatet som framkom i vår 
studie att det är viktigt att alla barn blir bekräftade och saknade om de är borta. Granberg 
anser att det skapas en bra gruppkänsla bland barnen som gör att de stärks som individer och i 
trygghet. Att barnen ska känna sig trygga när de är på förskolan står även att läsa i läroplanen, 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2006). 
 
Respondenterna i resultatet från vår studie menar att det är viktigt att vara flexibel i sina 
samlingar, annars är det lätt att fastna i gamla mönster och att man glömmer varför varje 
moment som är planerat är med. Åberg och Lenz Taguchi (2005) tycker även att det är viktigt 
att reflektera över sitt eget arbete. Just för att undvika att ramla in i gamla banor. Att ta vara 
på barnens egna idéer i samlingen tycker Åberg och Lenz Taguchi är en viktig del i 
samlingen. Barnen får då känna att de kan påverka samlingen och att förskolepersonalen 
lyssnar på deras förslag. 
 

5.4 Teorier i lärandet 
Orlenius (2001) anser att grundaren till den kognitiva teorin är Piaget, och han menar att 
barnen lär sig genom den kognitiva teorin. Alltså genom att barnen lär sig genom tidigare 
händelser och var de befinner sig i sin utveckling. Respondenterna menar att barn lär sig av 
varandra och får då erfarenhet som de har nytta av. Barnen får vara med och påverka 
samlingens innehåll. 
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Orlenius (2001) menar att Vygostkij är grundaren till den sociokulturella teorin. I den 
sociokulturella teorin menar Vygoskkij att lärare och barn har en bra kommunikation emellan 
sig och hjälps åt för att nå målen som de kommit överens om. Respondenterna anser här att 
barnen kan föra en bättre diskussion i mindre grupper där de lättare kan göra sin stämma hörd.  
 
6 Diskussion  
Under detta avsnitt kommer vi att ta upp både metoddiskussion, resultatdiskussion, den 
praktiska yrkesrelevansen, slutsatser och förslag på fortsatt forskning.   

6.1 Metoddiskussion  
Detta arbete har tagit sin tid, bara att komma fram till vilket ämne vi skulle välja var svårt. 
Från början var vi osäkra på var vårt arbete skulle sluta, vi var osäkra på vårt syfte, men allt 
eftersom arbetet har fortskridit har syftet blivit tydligare. Efter att ha utfört den teoretiska 
referensramen och resultatdelen började det klarna mer och mer. Arbetet började då ta sin 
form och vi kände att forskningsfrågorna blev besvarade. Vägen dit har inte varit lätt och till 
en början var det svårt att hitta respondenter som ville ställa upp på vår studie. De hade av 
olika anledningar inte möjlighet att ställa upp på våra intervjuer. Men till slut fick vi tag på tio 
personer som gärna ställde upp på att bli intervjuade. Det gjorde vår studie möjlig att 
genomföra. Nästa del i vårt arbete var att göra våra transkriberingar. Vi gjorde intervjuerna 
var och en för sig och det kunde leda till att intervjuerna genomfördes på olika sätt. Vi löste 
detta genom att göra en utförlig frågeguide. Under intervjuerna upptäckte vi att en del av 
frågorna var väldigt lika varandra och att det därför hade det varit bra att ha gjort någon form 
av provintervju, för att detta skulle kunna ha undvikits. Själva transkriberingen tog mycket 
längre tid än vad vi räknat med och under vissa stunder funderade vi på om det inte hade varit 
ett bättre alternativ att välja enkäter, då vi var oroliga att svaren skulle skilja sig för mycket 
från varandra. 
  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metodansats, vi har på djupet undersökt våra 
forskningsfrågor. Syftet med den kvalitativa metodansatsen är att skapa en djup förståelse för 
det problemområde som studeras. Inom den kvalitativa metoden är det forskarens 
sammanfattning och tolkning av den information vi får in genom intervjuer eller litteratur 
studie som står som resultat. Vi har valt att följa den kvalitativa metoden då vi söker en 
förståelse och djup kunskap om vårt undersökningsområde. Genom detta val av metod vill vi 
kunna visa en helhetsbild av vårt problem samt att ge läsaren förståelse för samlingens 
betydelse. Inom den kvalitativa metoden är det vår uppfattning och tolkning av den 
information vi fått in genom intervjuer eller litteraturstudie som står som resultat.  
 
De primärdata som används i uppsatsen är redogörelse från de intervjuer som vi har 
genomfört. Den teoretiska referensram som ligger till grund för denna studie är främst 
forskningsdata i form av facklitteratur inom förskolepedagogik. De uppsatser inom ämnet 
som vi använt oss av har varit för att hitta källor samt få en blick över tidigare forskning inom 
området. 
  
Validitet kan delas upp i undergrupper; inre – och yttre validitet. Inre validitet kan översättas 
med hur pålitligt studien är. Genom noggrann genomgång av utskrifterna av intervjuerna 
under hela processen känner vi oss säkra på att det vi hade stämde överens med det som 
respondenterna verkligen sade. Validiteten i uppsatsen kan anses vara svårbedömd. Efter att 
ha tagit del av en mängd olika rapporter, artiklar, fakta och undersökningar så kan det vara 
omfattande att gå igenom samma material och göra exakt samma tolkningar. Yttre validitet 
kan översättas med om studien är överförbar. Vi har lämnat en god redogörelse för vårt 
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tillvägagångssätt, för att läsaren lätt ska kunna följa undersökningens gång och därmed kan vi 
visa på att validiteten är stärkts. 
  

6.2 Resultatdiskussion 
Vad innebär samlingen i förskolan?  
Samling innebär enligt Rubenstein Reich (1996) att både barn och förskolepersonal sitter i en 
cirkel och gör någon aktivitet tillsammans. I samlingen tas olika saker upp som att vänta på 
sin tur, sjunga, lyssna på sagor och på varandra. Liknande syn har även respondenterna i vår 
studie på samlingen, att samla barnen varje dag för en förskolepedagogisk stund, även om det 
förskolepedagogiska ska genomsyrar hela verksamheten hela dagarna. Samlingar har vi båda 
deltagit och lett själva under vår vfu, verksamhetsförlagda utbildning och när vi har vikarierat. 
Vi anser att samlingen kan vara ett bra tillfälle att samla hela barngruppen för att kunna se 
varje barn varje dag och för att barnen ska kunna se vilka som är här just idag, vilka som är 
sjuka eller vilka som är ledig och vilken personal det är som arbetar med dem under dagen. 
Att använda samlingen till ett sådant här ändamål tycker vi är viktigt, för även om något barn 
är borta så saknar kompisarna dem ändå. Det är något som vi tror stärker barnens självkänsla 
och deras trygghet att känna att de saknas i gruppen. För att känna sig saknad det vill väl alla 
bli. Genom att uppmärksamma alla barnen stärks även gruppkänslan, detta menar Granberg 
(1999) ger trygghet hos individen. Det är även något som Lpfö 98 vill att alla förskolor ska 
sträva efter. 
 
Hur bedrivs samlingen i förskolan? 
Rubenstein Reich (1996) menar att samlingen bedrivs på lite olika sätt och att samlingens 
innehåll kan variera väldigt mycket, men samtidigt görs det ändå ungefär liknande moment i 
samlingen på de flesta förskolor. Respondenterna i vår studie kom med liknande svar om vad 
samlingen kunde innehålla. De beskriver att några vanligt förekommande aktiviteter är 
sånger, sagor, rim, ramsor, upprop och almanackan. Det är även något som vi själva upplevt 
både inom vår egen uppväxt och när vi har arbetat ute i verksamheten samt under vår vfu i 
samband med lärarutbildningen. Något som både Granberg (1999) och respondenterna 
förespråkar är flexibilitet hos den vuxne. Vilket även vi tycker är en viktig del i vårt blivande 
yrke.  
 
Läroplanen, (Lpfö 98) nämner ingenstans att samlingar är ett måste i förskolan. När vi talat 
med våra respondenter så säger samtliga att de tycker att samlingar är ett bra och viktigt 
inslag i förskolans vardag. Det vi kan undra över är om samlingar nu är så viktiga, borde de 
inte stå med i förskolans läroplan och få större utrymme i vår lärarutbildning? Det är ett 
moment som är uppskattat av både barn och förskolepersonal och ses som ett av de mest 
återkommande momenten i verksamheten. Men samtidigt vidhåller respondenterna att 
samlingen inte får ta över verksamheten. Detta är något som vi lagt märke till då vi märkt att 
samlingen inte har förändrats speciellt mycket sedan vi själva gick på förskolan. Upplägget 
och innehållet är idag nästan detsamma som det var då på tidigt 80-tal.  En annan viktig 
aspekt som Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp är att det är viktigt att förskolepersonalen 
reflekterar över sitt arbete för att undvika att samlingar sker på rutin och följer gamla mönster 
och vanor. Utan att reflektera över det som händer glöms det lätt bort varför saker och ting 
förekommer i förskolan.  
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Vad har samling för betydelse för barns lärande?  
Johansson (2003) anser att det är viktigt att barnen är aktivt deltagande i samlingar. De lär då 
av varandra enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003). Det här är något som 
respondenterna instämmer i, men de menar även att barnen kan vara deltagande på olika sätt 
beroende på hur långt de har kommit i sin utveckling. Under våra vfu perioder har vi själva 
sett att barnen försöker vara så aktiva de klarar av. Alla barn kan inte sjunga med, men de kan 
då kanske istället göra en del rörelser till sångerna. De allra yngsta barnen kan delta genom att 
bara sitta och lyssna på de andra. Det är något som vi har sett ute i verksamheten. 
 
Språket är något som Johansson (2003) tycker är en viktig del i barns utveckling. Hon menar 
att det finns en mängd bra hjälpmedel för att stimulera barns språkutveckling. En av de 
sakerna är språkpåsar. Dessa påsar kan vara ett roligt och stimulerande hjälpmedel för både 
förskolepersonal och barn. Respondenterna i vår studie tycker även de att språket är en viktig 
del i barnens utveckling och något som kan utvecklas under samlingen. När vi själva har varit 
ute i verksamheten har vi själva stött på olika typer av språkpåsar. De påsarna har innehållit 
figurer som har gestaltat olika sånger och sagor. Dessa påsar har varit väldigt uppskattade av 
både barnen och förskolepersonalen. De är något som lätt kan användas och tas fram under 
samlingarna.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att den bästa platsen där samlingen hålls är en lugn och 
avskild plats där inga störande moment kan komma in. Respondenterna håller med om att det 
har en betydande roll för hur samlingens förutsättningar blir. Det kan vara svårt att få barnens 
uppmärksamhet om det finns för mycket störande moment i omgivningen när samlingen sker. 
Tiden för samlingens genomförande menar respondenterna kan variera från 5-25 minuter. 
Håller samlingen på för lång stund är det lätt att koncentrationen sviker och samlingen följer 
då inte den planerade strukturen och kan då mista hela sitt syfte. Åberg och Lenz Taguchi 
menar att det är bra att ha samlingar i mindre grupper. Det är även något som resultatet 
visade. Att en del barn lär sig bättre i mindre grupper är inte så konstigt.  Barnen är som vi 
vuxna, vissa är mer blyga än andra och känner sig lite tryggare när de är i en mindre grupp. 
Det kan då vara lättare för barnen att vara med och diskutera och ifrågasätta saker som de 
annars inte vågar göra i den stora gruppen. För den vuxne är det även lättare att ha barnen i 
mindre grupper, de kan då lättare tala med varje barn och föra en diskussion som annars kan 
vara svårare i en större grupp. Det här är även något som vi har sett ute på vfu och när vi har 
arbetat i verksamheten som vikarie.  
 
Orlenius (2001) beskriver Piagets teori genom att barnen lär sig utefter sina egna erfarenheter 
och när de är mogna för det. Även respondenterna menar att samlingens innehåll anpassas 
efter vilken barngrupp de har. Det här är även något som vi har upplevt i verksamheten, att 
samlingen anpassas efter barngruppen. Vilket vi tycker är bra, för alla barn är ju inte lika. Den 
sociokulturella teorin menar Orlenius grundades av Vygoskij och innebar då att 
kommunikationen var bra mellan förskolepersonalen och barnen kan diskutera på ett bra sätt. 
De kan hjälpas åt att komma fram till en bra lösning på något som barnen berättat om. Det här 
är också något som vi sett ute i verksamheten att barnen får försöka att lösa sitt problem, men 
kan få hjälp av förskolepersonalen om det inte skulle gå som barnet tänkt.  
 
Slutligen vill vi tala om att det har varit ett intressant ämne vi har arbetat med och att vi har 
blivit mer medvetna om vad som egentligen sker under en samling och varför 
förskolepersonalen gör som de gör. Nu tycker vi att det ska bli kul och spännande när vi 
själva kommer ut i yrkeslivet som utbildade lärare, där vi kommer att få pröva våra kunskaper 
vi fått från högskolan både teoretiskt och praktiskt och genom våra vfu perioder. Det vi 
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kommer att minnas från det här examensarbetet är nog att det var ett stort arbete vi hade 
framför oss, men att det samtidigt har varit roligt att tala med verksamma människor om hur 
de upplever samlingar och vad de tänker på och om det är något de skulle vilja ändra eller 
förbättra.  Men vi ska inte sticka under stol med att det har varit ett lätt examensarbete som 
bara har flutit på. Utan det har varit en hel del arbete med det, men allt arbete ger ju ett 
resultat som vi länge har väntat på. Sist men inte minst får vi inte glömma att det är för barnen 
och vår nästa generation som vi ska arbeta. 

 

6.3 Praktisk yrkesrelevans 
Detta examensarbete är i första hand riktat till personal inom förskolan eller andra 
yrkesgrupper som använder sig av samlingar i sin verksamhet. De kan här få idéer om 
samlingar och dess utförande och vad de ska tänka på under samlingen. Något som inte får 
glömmas bort är att reflektioner ska göras med jämna mellanrum, för att förhindra rutiner och 
för att förnya och utveckla samlingens innehåll både för förskolepersonalens och för barnens 
skull.  
 

 6.4 Slutsatser  
Vårt syfte med detta arbete var att belysa samlingarna på förskolan, och lyfta fram det som 
sker under samlingarna. Utgångspunkten var den vuxnes roll i samlingen och hur de bedriver 
samlingen. Meningen med detta var att fokusera på samlingens betydelse på förskolan. 
Slutsatserna vi drar utifrån detta arbete är att synen på samlingen inte skiljer sig nämnvärt från 
de olika städer och förskolorna som deltagit i studien.  Samlingen är ett av de mest 
återkommande inslagen i förskolans vardag och uppskattat hos både barnen och 
förskolepersonalen. Men dock saknas det utbildning om samlingar, det är något som var och 
en får lära sig med tiden. Anledningen till att samlingens struktur och innehåll inte har 
förändrats så mycket under årens lopp tror vi kan bero på just detta, det saknas både 
utbildning och litteratur kring ämnet. Sammantaget kan sägas att samlingen trots det 
fortfarande lever kvar på förskolorna.  
 

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
En intressant ide på fortsatt forskning vore att undersöka lite mer om hur barnen uppfattar 
samlingen och vad de har för syn på samlingens innehåll. Detta skulle kunna ske på ett ganska 
enkelt sätt genom att göra intervjuer och observationer som bygger mer på barnens roll i 
samlingen.  
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Bilaga 1 
 
Frågeguiden till förskollärarna och barnskötarna 
 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter på Mälardalens högskola. Under våren kommer vi att 
skriva vårt examensarbete. Vår inriktning är Lek, lärande och utveckling och 
därför vill vi genomföra vårt examensarbete i förskolan. Arbetet kommer att 
handla om samlingar på förskolan. Vårt syfte är att undersöka samlingens roll i 
förskolan. Vi har tänkt intervjua förskollärare och barnskötare om begreppet 
samling. Vi skulle behöva intervjua sex personer, gärna tre barnskötare och tre 
förskollärare. Det skulle vara värdefullt för oss att få ta del av era erfarenheter 
och åsikter kring samlingar. Intervjuerna kommer att ske under marsmånad och 
ta mellan trettio och sextio minuter. Under slutet vecka 10 kommer en av oss 
komma till förskolan och boka in tid för intervju för dem som är intresserade att 
delta. Om ni redan nu känner att ni är intresserade av att hjälpa oss är ni 
välkomna att redan idag kontakta oss.  
 
Resultat kommer att sammanställas i vårt examensarbete. Intervjuerna och 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen kan identifiera dig 
eller din förskola. Namn på personer och förskolor kommer inte att nämnas i 
uppsatsen. 
 
 
Hör gärna av er om ni har några frågor! 
 
Ni kan nå oss via mail: seg06001@student.mdh.se  
 

    len04005@student.mdh.se  
 
Eller via telefon: Sandra Ekberg, 070-7415588 
 

Linda Eriksson, 070-8917295 
 
Tack på förhand för er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Sandra Ekberg och Linda Eriksson 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
Inledning 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du varit verksam inom ditt yrke? 

Har du under din utbildning fått någon undervisning gällande samlingar? 

 

Samling  
Hur skulle du definiera ordet samling? 

Vilken betydelse har samling för dig?  

Varför ska man ha en samling? 

Tycker du att samlingen är ett viktigt inslag i förskolan? Varför/varför inte? 

Vad är bra med samling? 

Vad är mindre bra med samling? 

 

Barns lärande och samlingar 
 Hur ser du på barns lärande? 

 Vad innebär lärande för dig? 

 Hur tror du barn lär sig bäst? 

 Vad anser du att barnen lär sig i en samling? 

 Vad anser du att du själv lär dig under en samling? 

 Finns det en tanke med vad barnen ska lära sig under samlingen? 

 Är samling en bra undervisningsform? Varför, varför inte? 

 Vad är det som styr samlingens innehåll? 

  Hur planerar man en samling? 

 Bör samlingen vara planerad eller ska den vara spontan? 

 När anser du att samlingen blir bäst? 

 Vad är ett typiskt innehåll i en samling? 

 

Tid och plats 
 Hur ofta tycker du att samlingen skall återkomma i verksamheten? 

 I vilken miljö lämpar det sig bäst att ha samlingar? 
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

 Var bör samlingen hållas? 

 vid vilken tidpunkt på dagen bör samlingen hållas för att bli så bra som möjligt? 

 Hur lång bör en samling vara? 

 Påverkar barnens ålder samlingen? 

 Hur mycket inflytande har barnen i samlingen? 

 Hur viktigt är det att barnen är aktivt deltagande under samlingen? 

 Hur många barn bör det vara i gruppen för att få en så bra samling som möjligt? 
  

 

 
 


