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I studien undersökte vi hur ett antal verksamma förskollärare organiserar sina 

samlingar och även hur de resonerar kring samlingarnas syfte i förskolan. Vi 

undersökte även barns inflytande och delaktighet inför och under samlingarna. I 

studien använde vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod innehållande både 

observationer och intervjuer med verksamma förskollärare. I resultatet har det 

framkommit att de flesta förskollärarna organiserar sina samlingar på liknande sätt, 

utifrån barnens ålder och med ett liknande innehåll. Förskollärarnas resonemang 

kring samlingens syfte har vi kunnat sammanfatta i tre punkter som är gemenskapen, 

en lugn stund för att kunna möta alla barn och en lärandesituation. Det framkom 

även i resultatet att barns inflytande inför och under samlingarna är begränsade. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Förskola, förskollärare, samling, inflytande och delaktighet  

  

 

 

 

 



2 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................ 3 

1.1 Syfte ................................................................................................................................... 4 

1.2 Forskningsfrågor ............................................................................................................... 4 

1.3 Begreppsdefinition av samling i förskolan och inflytande ............................................... 4 

2. Litteraturgenomgång ..................................................................................... 4 

2.1 Samling i förskolan ........................................................................................................... 4 

2.1.1 Barns lärande, inflytande och delaktighet .................................................................. 6 

2.1.2  Lärarens förhållningssätt .......................................................................................... 7 

2.2 Tidigare forskning ............................................................................................................ 9 

3. Metod ........................................................................................................... 10 

3.1 Datainsamlingsmetoder .................................................................................................. 10 

3.2 Urval ............................................................................................................................... 10 

3.3 Genomförande ................................................................................................................. 11 

3.4 Databearbetning och analysmetod .................................................................................. 11 

3.5 Etiska ställningstaganden ................................................................................................ 11 

4. Resultat ......................................................................................................... 12 

4.1 Intervjuer .........................................................................................................................12 

4.1.1 Förskollärarnas organisation av sina samlingar........................................................12 

4.1.2 Förskollärarnas resonemang kring samlingens syfte................................................ 13 

4.1.3 Barnens inflytande inför och under samlingen .........................................................14 

4.2 Observationer .................................................................................................................. 15 

4.2.1 Förskollärarnas organisation av sina samlingar ....................................................... 15 

4.2.2 Barnens inflytande inför och under samlingen ........................................................ 15 

4.3 Sammanfattning av resultatpresentation ........................................................................16 

5. Resultatanalys och diskussion ....................................................................... 17 

5.1 Metoddiskussion .............................................................................................................. 17 

5.2 Förskollärarnas organisation av deras samlingar ........................................................... 17 

5.3 Förskollärarnas resonemang kring samlingens syfte ......................................................19 

5.4 Barns inflytande inför och under samlingen .................................................................. 20 

5.5 Slutsatser ........................................................................................................................ 22 

5.6 Nya forskningsfrågor ...................................................................................................... 22 

5.7 Pedagogisk relevans ........................................................................................................ 22 

Referenser ....................................................................................................... 23 

Bilaga A. Missivbrev 

Bilaga B. Intervjufrågor 

Bilaga C. Observationsschema 



3 
 

 

1. Inledning 
 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) uttrycker det livslånga 

lärandet där lärare ska öppna vägar för att stödja barnen i deras utveckling. 

Läroplanen för förskolan uttrycker också att verksamheten ska utgå från barnens 

intressen, motivation, erfarenhetsvärld och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker 

och erövrar kunskap genom bland annat lek, socialt samspel men också genom att 

iaktta, samtala och reflektera (Lillemyr, 2002). Läroplanen för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010) uttrycker även att barn ska ges möjlighet att med 

hjälp av olika uttrycksmedel så som sång och rörelse utvecklas och lära. Läroplanen 

anser att barn inte ska agera som passiva mottagare utan barnen ska själva vara 

aktiva i sitt kunskapssökande. För att barn ska känna lust och vilja att lära sig är det 

viktigt att de känner sig delaktiga och berörda då det är en central drivkraft för 

lärande (Arnér, 2009; Eriksson, 2009). Barn ska tillsammans med vuxna och andra 

barn vara med att utforma verksamheten, de ska ha möjlighet att välja aktiviteter 

efter intresse och bestämma innehållet (Utbildningsdepartementet, 2010; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006).  Samlingen är en aktivitet där barn ska ha möjlighet 

att utforma och påverka innehållet då det är ett inslag i förskolans verksamhet 

(Olofsson, 2010; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). I denna studie kommer samlingen 

som aktivitet att undersökas. 

    

Samlingen är ett vanligt förekommande moment i förskolans vardag och som blir ett 

avbrott i barnens fria lek (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Enligt Olofsson (2010) hålls 

det många samlingar i förskolans verksamheter runt om i landet men det sägs väldigt 

lite om dem. Hon menar att samlingen inte riktigt är något som man vill beröra vare 

sig i pedagogiska diskussioner eller i litteratur. Därför anser vi att det är intressant att 

undersöka i vilket syfte förskolan anordnar samlingar. Vi tycker också att det är 

intressant att undersöka om det är för barnens skull samlingar anordnas eller om det 

är rent rutinmässigt.  

  

Denna studie kommer att lyfta fram hur några verksamma förskollärare resonerar 

kring samlingens syfte i förskolan. I studien kommer vi också att behandla hur dessa 

förskollärare arbetar med och organiserar deras samlingar och på vilket sätt barnens 

inflytande och delaktighet blir synligt.   

 

Vår förhoppning med denna studie är att väcka en tanke om varför vi har samlingar, 

hur vi tänker kring samlingarnas innehåll och hur vi får in barnen som aktiva 

deltagare inför och under samlingarna. Detta är något som förhoppningsvis både 

verksamma och blivande lärare i förskolan kan dra nytta av. Vår förhoppning är även 

att denna studie kommer att ge oss blivande lärare en bredare och djupare kunskap 

om samlingar i förskolan.     
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1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka samlingens betydelse i förskolan med fokus på 

samlingens innehåll, mål och utformning ur några verksamma förskollärares 

perspektiv. Studiens syfte är även att undersöka barns inflytande och delaktighet 

inför och under samlingen.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

 

1. Hur organiserar de verksamma förskollärarna sina samlingar? 

 

2. Hur resonerar de verksamma förskollärarna kring samlingens syfte?  

 

3. Vilket inflytande har barnen inför och under samlingarna? 

 

1.3 Begreppsdefinition av samling i förskolan och inflytande 

 

Samling i förskolan 

Samling i förskolan definieras som en gemensam aktivitet där barn och vuxna sitter 

samlade ofta i en cirkel under ledning av en eller flera vuxna(Rubinstein Reich, 1993).  

Rubinstein Reich menar att det är ett moment i förskoleverksamheten som hålls på 

en bestämd tid och en bestämd plats.  

 

Inflytande 

Inflytande handlar enligt Bjervås (2003) och Eriksson (2009) om att kunna påverka 

sin situation, att få möjlighet att uttrycka sina uppfattningar, att bli sedd och hörd. De 

menar på att det handlar om att få uppleva att någon intresserar sig för att lyssna på 

det som uttrycks. Detta leder till delaktighet då inflytande är en förutsättning för att 

känna sig delaktig (Bjervås, 2003; Eriksson, 2009).   

 

 

2. Litteraturgenomgång  
 

Här nedan följer tidigare forskning och litteratur kring barns lärande, inflytande, 

delaktighet och lärarens förhållningssätt i samband med samlingen i förskolan.   

 

2.1 Samling i förskolan  
 

Samlingen är en naturlig del i förskolans vardag som utgör ett avbrott i den fria leken. 

Det är en gemensam aktivitet där barn tillsammans med vuxna samlas för en lustfylld 

stund (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Den gemensamma aktiviteten länkar ihop 

dagen genom att den anknyter till saker som har skett och till det som ska ske under 

dagen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005; Rubinstein Reich, 1996). Samlingen sker ofta 

innan måltider och efter utevistelse för att kunna varva ner (Olofsson, 2010). Niss 
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och Söderström (2006) skriver att samlingar ska vara så roliga att barnen vill och 

orkar vara med. De menar att samlingen ska ha som mål att den ska vara en positiv 

gruppupplevelse. Olofsson (2010) skriver också om att samlingen ger möjligheter att 

få tillhöra en grupp och känna gemenskap som ger glädje, trygghet och när många 

samlas skapas en särskild dynamik. Hon menar att det som sägs och görs under 

samlingen får en särskild betydelse. I samlingen bör barnen bjudas in för dialog och 

få ta del av varandras tankar och upplevelser (Lindö, 2009).  

 

Det finns olika uppfattningar om syftet med samlingar, en del anser att samlingen ska 

vara en lärandesituation och är den enda stunden på dagen som barnen lär sig något, 

då kunskaper och färdigheter ska överföras från lärare till barn (Rubinstein Reich, 

1996). Barnen får en social träning, de får träna sig att tala i grupp och lyssna på 

andra, vänta på sin tur, göra sig synlig och motta instruktioner. Det finns också andra 

tankar kring samlingens syfte som att samlingen bidrar till att skapa en gruppkänsla 

och en gemenskap i barngruppen.  

 

Olofsson (2010) påpekar också att samlingen är en slags förberedelse för skolan där 

olika färdigheter tränas som exempelvis turtagning och att kunna lyssna till 

information men att samlingen även kan fungera som en stund där vuxna 

tillsammans med barnen löser konflikter. Olofsson (2010) och Johansson (2005) 

nämner även andra färdigheter som barnen får möjlighet att utveckla under 

samlingsstunden såsom utveckling av språket genom bland annat sagoberättande, 

sång och musik. Barnen får även möjlighet att utveckla matematiska begrepp då rim 

och ramsor, sånger och sagor ofta innehåller ett matematiskt tänk (Olofsson, 2010). 

Barn tycker i allmänhet att rim och ramsor är roligt och att det är någonting som 

förskolan ska ta tillvara på eftersom det utvecklar barns språkliga medvetenhet som 

ligger till grund för den vidare tal- och läsutvecklingen (Lindö, 2009).   

 

Niss och Söderström (2006) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att en samling 

bör se olika ut för att den ska kunna bli meningsfull för barnen. De menar bland 

annat att barngruppens storlek under samlingsstund ska varieras eftersom barns 

intressen är olika. Barnen ska då ha möjlighet att delta under en samling som passar 

de själva. Niss och Söderström (2006) menar att det är bra att dela upp barngruppen 

utifrån ålder i mindre grupper för att kunna anpassa innehållet och för att barnen ska 

orka med att delta på sin nivå. En annan viktig aspekt att tänka på inför en samling är 

enligt Niss och Söderström längden på samlingsstunden. De menar att det är bättre 

att ha flera kortare samlingar under dagen än att hålla i en lång samling då de anser 

att alla kortare samlingar är bättre för barnen då fler barn orkar och tycker att det är 

roligt att vara med. Genom att tänka på dessa aspekter inför och under samlingen har 

man öppnat upp möjligheten för en lustfylld stund för alla oavsett stora som små 

(Niss & Söderström, 2006).  

 

En bra samling enligt Olofsson (2010) ska vara lustfylld, spännande och en 

utmanande stund för barnen. Hon anser att samlingen ska innehålla inslag som 
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ramsor, lekar, berättande och drama. Åberg och Lenz Taguchi (2005) påpekar också 

att det är viktigt att barnen ska varit delaktiga i valet av innehåll för att det ska bli 

lustfyllt och meningsfullt. Under samlingen bör också barn bli bekräftade på ett sätt 

som gör gott för självkänslan och får barnen dessutom gå in som aktiva deltagare har 

en lyckad och meningsfull samling genomförts(Åberg & Lenz Taguchi, 2005; 

Olofsson, 2010).  

 

2.1.1 Barns lärande, inflytande och delaktighet 

 

Att delta i en samling är en del av barns socialisation och är ett moment där barn 

måste inordna sig i ett kollektiv (Rubinstein Reich, 1996).  I en grupp kan barn 

reflektera tillsammans för att få en gemensam förståelse eller kunskap om en aspekt 

(Lenz Taguchi, 1997). Det sker alltid en kunskapsutveckling genom samtal mellan 

människor då tankar och uppfattningar bearbetas (Arnér och Tellgren, 2006).  

 

Barn lär, utmanas och inspireras i samspel med andra barn och vuxna i sin 

omgivning genom att titta, lyssna, reflektera och samtala (Benn, 2003; Johansson, 

2005; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Barns lyhördhet och respekt för 

varandras olika uttryckssätt tränas genom att lyssna på varandra enligt Persson och 

Wiklund (2007). Och det sägs enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) att i alla möten 

mellan individer öppnar det upp möjligheter att i dialog med andra förstå något nytt 

om sig själv, om andra och om sin omgivning. Niss och Söderström (2006) anser att 

samtalet berikar barnen genom att de får möjlighet att sätta ord på sina erfarenheter 

och upplevelser. Arnér och Tellgren (2006) lyfter också samtalet som viktigt för barns 

lärande då det genom samtalet är möjligt för barn att upptäcka sig själv i förhållande 

till andra och bilda en identitet. Barn är olika och tänker också därför olika vilket 

bidrar till en utveckling i barns tänkande och lärande då de får möta olika perspektiv 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). De menar på att genom mötet med en 

variation av mångfald och idéer utmanas barnens sätt att förhålla sig till världen. 

Därför anser de att förskolans verksamhet ska erbjuda och skapa möjligheter för 

barnen att tillsammans med vuxna och andra barn diskutera, utforska, skapa mening 

och sammanhang. Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) 

uttrycker också att verksamheten ska skapa möjligheter för samspel och interaktion 

barn emellan och vuxna och barn. Genom att skapa ett öppet klimat som inbjuder till 

samspel kan inflytande uppnås som är en viktig del i barns lärande (Olofsson, 2010). 

 

Inflytande handlar enligt Olofsson (2010) inte om att tillfredsställa barnen för det 

minsta lilla. Hon menar att det handlar om att se barnen som likvärdiga som är väl 

värda att lyssna till och att låta de få chansen att bestämma över sin dag på förskolan 

så mycket som möjligt. Att låta barnen ha inflytande och vara delaktiga i förskolans 

vardag tillhör deras demokratiska rättigheter och är enligt Olofsson ingenting som vi 

lärare kan välja att ge barnen eller inte. Eriksson (2009) påpekar att det är lärarnas 

ansvar att få alla barn delaktiga och att det är deras ansvar att upprätthålla det.  
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Olofsson (2010) skriver att lärare ofta talar om att bjuda in till samling och en 

inbjudan ska barn kunna tacka nej till. Hon menar att samlingen då är frivillig 

eftersom barnen har blivit inbjudna. Däremot menar Olofsson att en lärare kan ha 

som mål att få med alla barn men som sagt aldrig tvinga till ett deltagande utan 

respektera barnens val. Vidare menar hon att barn är samlingens mittpunkt och 

innehållet är för deras skull, är inte innehållet lockande och barnen visar ointresse 

måste samlingens struktur och innehåll ändras för att göra den mer lockande. 

Olofsson påpekar också att barn som upplever samlingen som något lustfyllt brukar 

oftast delta.  

 

Barns inflytande under samlingar handlar enligt Olofsson (2010) om att barn ofta får 

välja mellan givna alternativ så som exempelvis färdiga framplockade sångkort eller 

sångpåsar. Hon menar att detta inte är att ge barnen inflytande över samlingarnas 

innehåll då valmöjligheterna är begränsade. Hon menar också att barns möjlighet till 

inflytande över samlingsstunden sker oftast när samlingen är oplanerad. Den 

oplanerade samlingen ger mer utrymme för barns inflytande än den planerade 

samlingen eftersom barnen i en oplanerad har större möjligheter att vara med från 

början och bestämma innehåll och utformning.  

 

2.1.2  Lärarens förhållningssätt 

 

Hur vi som lärare ser på hur barn tillägnar sig kunskap avgör hur vi som lärare tänker 

om samlingen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  Olofsson (2010) och Bjervås (2003) 

skriver om det kompetenta barnet, de menar att en lärare kan inta barns perspektiv 

där fokus ligger på barnens kompetenser istället för brister. Att se barnet som 

kompetent handlar enligt Olofsson och Bjervås om att lyssna nyfiket på vad barnen 

har att säga, låta barnen tala till punkt och inte lägga orden i mun på dem. De menar 

att det innebär att man som lärare är lyhörd på barnens reaktioner och är beredd att 

gå ifrån sin planering och leda samlingen utifrån barnens reaktioner och initiativ. 

Barn har inte enbart behov utan barn är starka individer med rättigheter (Olofsson, 

2010; Bjervås, 2003). Läraren bör även se till barns ålder och utveckling och 

respektera deras rätt till en meningsfull samling där möjligheterna ska finnas för de 

att gå in som aktiva deltagare och ibland få överta ledarskapet (Olofsson, 2010). 

Läraren måste våga tro på barns förmågor att klara av saker själva men också tillåta 

barnen att misslyckas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Läraren ska också 

uppmuntra barnen att aktivt söka kunskaper genom att han/hon inspirerar och 

ställer utmanande frågor (Olofsson, 2010; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).   

 

Enligt Olofsson (2010)  utgör samtalet en stor del av samlingen och hon nämner olika 

typer av samtal som förekommer mellan lärare och barn som är vanliga under en 

samling. Hon skriver om det ledda samtalet, förhöret och det äkta samtalet. I det 

ledda samtalet ser läraren till att ordet fördelas jämt mellan olika barn och att man 

håller sig till ämnet, alltså det som är planerat inför samlingen. Förhöret innebär att 

läraren använder sig av ledande frågor då han/hon frågar om sådant som han/hon 
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redan känner till. De ledande frågorna förväntas även att ha korta svar som läraren 

bedömer. I det äkta samtalet är det inte det planerade som ligger i fokus utan barnens 

spontana uttryck och frågor som står i centrum. Det äkta samtalet utmärks även av 

att läraren ställer frågor som är av nyfikenhet. En stor avgörande faktor som enligt 

Olofsson kan ligga till grund för vilket samtal en lärare väljer att använda sig av är 

kontrollen som oftast omedvetet läraren känner att han/hon vill ha. Kontrollen 

handlar oftast om att en lärare inte vill att kaos ska utbryta under en situation såsom 

under en samling. Olofsson påpekar att barngruppens storlek har betydelse för om 

läraren kan föra ett äkta samtal det vill säga om barngruppen är för stor rymmer den 

inte för ömsesidig reflektion och alla barn får då inte möjlighet att delta i samtalet. 

Vidare anser hon att oftast är det barnen som hörs och syns mest som blir vinnare om 

ordet släpps fritt. För att ett äkta samtal ska kunna ske så är ett möte med färre barn 

det optimala till ett fördjupande samtal. Genom att använda sig av mindre grupper 

blir det lättare för barnen att ställa frågor och diskutera med varandra (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005).    

 

Om läraren ska fånga barnens intresse är det viktigt att tänka på vilken inställning 

läraren själv har inför samlingsstunden (Johansson, 2005; Niss & Söderström, 

2006). De menar att tonfall och engagemang är en påverkansfaktor. Använder 

läraren exempelvis ett positivt och glatt tonläge är det mer troligt att barnen känner 

en mer lustfylld upplevelse av samlingen än om läraren skulle göra det motsatta och 

komma in med dålig inställning och helt oengagerad (Johansson, 2005). Andra 

viktiga aspekter inför samlingen är enligt Olofsson (2010) att läraren måste ha tänkt 

igenom i vilket syfte samlingen arrangeras, det är lärarens ansvar att fylla 

samlingarna med meningsfullt innehåll. En viktig fråga som läraren måste ställa sig 

själv blir då vad det är i samlingen som tillför barnen något mer värdefullt än den fria 

leken (Olofsson). Hon menar att det inte ska bli en pina för barnen utan mer som en 

aktivitet som lockar, det ska vara en spännande, lustfylld och underhållande stund. 

    

För att samlingen ska bli meningsfull för barnen måste lärarna enligt Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) reflektera kring samlingarnas innehåll, samlingarna bör förnyas och 

utvecklas med fokus på barns intresse då samlingen ska vara en rolig stund för 

barnen. De menar att barns frågor och nyfikenhet ska ligga till grund för utvecklingen 

av samlingarnas innehåll och när barn får vara delaktiga blir det meningsfullt för 

dem.  

 

Läraren ska bjuda in barnen för samspel och dialog under samlingsstunden och det 

är viktigt att alla barn blir sedda och att de kommer till tals om de vill (Johansson, 

2005).  Men enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) är det även viktigt att inte ge upp 

ansvaret som vuxen. De menar att man inte som lärare ska tappa greppet, utan 

utrymmet för barn under samlingen ska ske under demokratiska former med ett 

tydligt ledarskap. Olofsson (2010) menar att läraren har ett uppdrag för att nå ett gott 

ledarskap där emotionell närvaro, lekfullhet och förmågan att ta barns perspektiv är 

viktiga ledstjärnor.     
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2.2 Tidigare forskning  
 

En studie som vi vill lyfta fram är Rubinstein Reichs (1993) avhandling som belyser 

vårt ämne om samling i förskolan. Syftet med avhandlingen var att studera vad som 

sker i samlingarna, varför det sker det som sker och vad samlingarna betyder för de 

personer som deltar. Avhandlingen är en kvalitativ undersökning innehållande 

observationer och intervjuer med både barn och förskollärare.     

 

Ett resultat som Rubinstein Reich har kommit fram till är att samlingen ska vara 

lustfylld, barnen ska må bra och ha en rolig stund tillsammans. Innehållet ska vara 

lockande och ha en lagom nivå på utmaning. Rubinstein Reich har även kommit fram 

till att det är vanligt att innehåll och uppläggning av samlingar ser ut på liknande sätt. 

Vanligt förekommande är att barnen sitter i form av en cirkel under samlingsstunden 

och att innehållet präglas av samtal om det barnen har varit med om, sång, musik, 

rörelse, sagor, datum och väder. Hon kom också fram till att upprop och information 

är ett vanligt inslag i samlingen som bidrar till en gemenskap i barngruppen och som 

stärker jagkänslan. Hennes resultat pekade även på att samlingens likartade form och 

innehåll gav barnen kontinuitet och möjlighet att känna igen sig. 

 

Rubinstein Reich såg också olika dilemman som en lärare kan hamna i under 

samlingarna. Det blir oftast så att barnens egna initiativ och lärarens intentioner med 

samlingen krockar, då kan läraren exempelvis vända sig till ett eller några av barnen i 

samlingen eller ignorera barnens egna initiativ för att hålla det hela igång, så att 

samlingen flyter på. Hon såg att det oftast var läraren som dominerade samtalet 

under samlingen. Det kunde handla om en sorts makt som visade sig på olika sätt 

genom bland annat att läraren lade beslag på talutrymmet men också hade rätt att 

introducera nya ämnen och hade tolkningsföreträde. Rubinstein Reich såg att detta 

bidrog till att samtalet då blev ett möte för enbart lärande och barnens känslomässiga 

samtal inte uppmärksammades. Hon kom även fram till att samlingen ger stora 

möjligheter att överföra idéer, normer och värderingar men också att kontrollera och 

disciplinera. Hon såg att barnen tränades i självbehärskning, perspektivbyte och 

underkastelse samt att de barn som hade lärt sig turtagning fick uppmärksamhet och 

blev bekräftade av lärarna.  

 

Ett annat resultat som Rubinstein Reich kom fram till var att samlingarna inte var 

något som barnen själva valde att delta i, utan det handlade ofta om en självklar rutin 

som barnen skulle infinna sig i. De barn som inte ville delta aktivt i samlingen 

förväntades sitta tyst och lyssna på de andra som deltog och de skulle helst inte störa 

det som pågick i samlingen.  
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3. Metod 
 

Här nedan behandlas insamlingsmetoder, urval samt etiska principer.   

 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder i form av intervjuer och 

observationer i vårt examensarbete. Denscombe (2009) nämner metodtriangulering 

vilket är en kombination av metoder så som exempelvis intervjuer och observationer. 

Stúkat (2005) menar att en kombination av metoder så som intervjuer och 

observationer ger en möjlighet till ett mer allsidigt resultat. Därför har vi valt att 

använda oss av både intervjuer och observationer för att kunna få svar på våra 

forskningsfrågor.  

 

Vi har valt semistrukturerade intervjuer baserat på Denscombe (2009) och hans 

tankar. Han menar att en semistrukturerad intervju ger möjlighet för respondenten 

att ge uttryck för sina egna tankar och ord. Vi har även valt öppna observationer 

vilket enligt Denscombe innebär att den observerade är aktiv och vet om att 

observation pågår. Nackdelen med öppen observation kan vara att den som blir 

observerad anpassar sig och agerar annorlunda mot vad personen hade gjort om han 

eller hon inte vetat om observationen, det kan bli en pressad situation för den som 

blir observerad (Denscombe). Observationerna kommer att antecknas utifrån ett 

observationsschema.  

 

3.2 Urval 

 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi valt att observera och intervjua 10 

verksamma förskollärare på fyra olika förskolor i en stad i Mellansverige. I studien 

kommer vi inte att jämföra förskolorna med varandra utan vi kommer att jämföra 

förskollärarna oavsett arbetsplats. Vi utgick ifrån ett bekvämlighetsurval där vi valde 

förskollärare som vi kommit i kontakt med tidigare i vår utbildning. Denscombe 

(2009) beskriver bekvämlighetsurvalet som innebär att forskaren själv väljer sina 

respondenter utifrån de som finns tillgängliga för tillfället. Han anser att det är ett 

rimligt alternativ då en mindre studie ska genomföras. Respondenterna är anonyma 

och därför har vi valt att kalla de för påhittade namn. Namnen som valts är; Hillevi, 

Ingun, Pontus, Ros-Marie, Gunnel, Aina, Margareta, Lisbeth, Gudrun och Jimmy.  

 

Alla respondenter är förskollärare och arbetar med barn i åldrarna 1 – 5 år.  
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3.3 Genomförande  

 

Innan observationerna och intervjuerna genomfördes skickades ett missivbrev ut till 

de berörda förskolorna (se bilaga A) som presenterade vårt examensarbete och dess 

syfte. Detta för att de berörda skulle få en inblick i vad det handlade om. Missivbrevet 

belyser också de olika etiska reglerna som beskrivs under etiska ställningstaganden 

(se s. 11).  

 

Vi började med observationerna som sedan följdes upp av intervjuerna, detta gjordes 

i samtliga förskolor. Observationerna skedde utifrån ett bestämt observationsschema 

(se bilaga C) och ägde rum vid olika samlingstillfällen med varierande barngrupper. 

Intervjuerna spelades in och ägde rum i ostörda lokaler och varade i cirka trettiofem 

minuter, vilket också observationerna gjorde. Att spela in kan ha sina nackdelar vilket 

Denscombe (2009) påpekar då han menar att den ickeverbala kommunikationen inte 

framkommer så som kroppsspråk och gester. Fördelen med ljudupptagning är att 

allting blir inspelat och att man kan koncentrera sig på intervjun istället för att 

koncentrera sig på att skriva ner respondentens svar.      

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Efter observationerna och intervjuerna sammanställde vi det insamlade materialet. 

Vi började med att titta igenom materialet för att få en överblick om vad som har 

sagts vid samtliga intervjuer och vad som skett vid observationerna. Sedan jämförde 

vi intervjuerna för sig och observationerna för sig och började sedan bearbeta det 

insamlade materialet. För att på bästa sätt komma fram till likheter och skillnader i 

våra intervjuer och observationer använde vi oss av markeringspennor i olika färger 

för att kunna komma fram till gemensamma begrepp. Likheter och skillnader 

diskuterades för att sedan komma fram till flera resultat. Efter att vi hade kommit 

fram till flera resultat skapade vi olika huvudrubriker som på ett enkelt sätt 

sammanfattade vårt resultat. Detta för att resultatet ska vara enklare att följa och 

förstå.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

 

Vi har tagit del av och hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, dessa är; 

 

Informationskravet 

Enligt vetenskapsrådet (2002) har respondenten rätt till att få veta vad syftet med 

studien är och att det är frivilligt att delta. I vårt missivbrev informerades 

respondenterna om detta. 
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Samtyckeskravet 

Vetenskapsrådet (2002) uttrycker att respondenten och de observerade har rätt till 

att bryta sitt deltagande när som helst. Innan intervjuerna och observationerna 

informerade vi om att det sker på deras villkor och att de har rätt att avbryta när de 

vill. 

 

Konfidentialitetskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska respondenterna förbli anonyma. Innan 

observationerna och intervjuerna informerades respondenterna och de observerade 

om att inga namn och personnummer kommer att nämnas i studien, utan de förblir 

anonyma.   

 

Nyttjandekravet  

Vetenskapsrådet (2002) betonar att det insamlade materialet endast får användas i 

den aktuella studien. De medverkande informerades om detta och att det insamlade 

materialet kommer att raderas. 

 

 

4. Resultat 
 

I resultatdelen kommer vi att presentera vårt resultat utifrån våra intervjuer och 

observationer.  

 

4.1 Intervjuer 

 

4.1.1 Förskollärarnas organisation av sina samlingar  

 

Utifrån våra intervjufrågor har vi kunnat kategorisera förskollärarnas 

organisation av sina samlingar i två kategorier som är 1) organiserar utifrån ålder, 

2) åldersblandad grupp.  

 
Organiserar utifrån ålder 

Förskollärarna organiserar sina samlingar utifrån barnens ålder i två grupper, 1-2 

åringar och 3-5 åringar. Åtta av de intervjuade anser att dela upp barngruppen 

åldersmässigt är ett bra sätt för att kunna anpassa innehåll efter barnens 

utvecklingsnivå. De påpekar också andra fördelar med åldersindelade grupper och 

det är att barngrupperna inte blir för stora under samlingen. En förskollärare säger 

”… det ger en större möjlighet för fler barn att komma till tals om de vill” (Gudrun).  

 

En annan förskollärare påpekar att möjligheten att möta barnens erfarenheter och 

intressen blir större genom att dela upp barngruppen. Hon säger ”… en ettåring 

intresserar sig inte för samma saker som en fyraåring” (Ingun). Två andra 

förskollärare menar att en åldersindelning vid samlingsstund är bra. De påpekar att 

de jämnåriga barnen kan få en lugn stund tillsammans under samlingen än under 
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den fria leken. De säger ”… vi har många mindre barn på vår avdelning och att det lätt 

blir rörigt då de mindre barnen ofta stör de äldre barnens lekar” (Margareta) och ” … 

det är vanligt att de äldre barnen måste anpassa sig i sina lekar då de mindre barnen 

ofta vill vara med och leka och det bidrar till att de äldre barnen får avbryta lekarna 

för att de inte passar de mindre barnen” (Lisbeth).  De två förskollärarna påpekar 

även att genom att ha åldersindelade barngrupper vid samling kan också de äldre 

barnen känna sig bekräftade och få sina behov tillgodosedda. En av förskollärarna 

säger ”… eftersom vi har så många mindre barn i vår grupp är det lätt att de äldre 

barnens önskemål och behov får vänta då de mindre barnen kräver mer uppsyn, 

därför anser jag att åldersindelade samlingar är bra för då kan också de äldre barnen 

få en stund där de kan känna sig bekräftade och sedda” (Margareta).  

 
Åldersblandad grupp 

Av de 10 respondenterna organiserar två förskollärare sina samlingar i 

åldersblandade grupper. En av förskollärarna påpekar att hon gärna skulle vilja ha 

åldersindelade grupper men att det inte är möjligt just nu på grund av personalbrist. 

Hon säger att ”… åldersindelade grupper skulle vara lättare att anpassa innehåll efter 

och fånga barnen på deras nivå” (Hillevi).  Den andra förskolläraren nämner att 

åldersblandade grupper är bra för att känna gemenskap. Han säger ” … samlingen är 

den stunden på dagen som alla barn kan vara samlade och göra något ihop och känna 

att man är en del av gruppen” (Jimmy). 

 

4.1.2 Förskollärarnas resonemang kring samlingens syfte 

 

Utifrån våra intervjuer har vi kategoriserat förskollärarnas resonemang kring 

samlingens syfte, utifrån vissa gemensamma drag: 1) gemenskapen,  

2) en lugn stund för att kunna möta alla barn, 3) en lärandesituation. 

 
Gemenskapen  

Fem av de 10 förskollärarna ser samlingen som en stund för gemenskap där strävan 

är att skapa en vi-känsla för att markera vilka som tillhör gruppen. En förskollärare 

menar att det är den enda stunden på dagen som gruppen är samlad och kan göra 

något gemensamt då han säger ”… vi är en härlig grupp med olika personligheter och 

att samlas en stund för att lyssna till varandra är viktigt för att känna gemenskap” 

(Jimmy). En annan förskollärare påpekar att samlingen är en rolig stund med känsla 

av gemenskap. Hon säger ”… samlingen är en stund som skapar en vi-känsla” (Aina). 

Tre andra förskollärare påpekar att gemenskapen är viktig för att barnen ska känna 

sig trygga. Två av förskollärarna säger att ”… tryggheten är en viktig förutsättning för 

att barnen ska känna att verksamheten är meningsfull” (Gunnel) och ”… tryggheten 

som skapas genom samlingen är av stor vikt för barnens utveckling och lärande” 

(Ingun).    

 
En lugn stund för att kunna möta alla barn 

Utifrån de 10 respondenterna anser tre förskollärare att samlingen är viktig då det är 

en lugn stund på dagen som de kan möta alla barn. De påpekar att verksamheten är 
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rörig med stora barngrupper med mycket spring. En förskollärare påpekar att barnen 

ofta springer runt och att det inte alltid är lätt för vare sig de vuxna eller för barnen 

att se och möta varandra. Hon säger att ”… det är av stor vikt att barnen får den 

möjligheten att varva ner och se sina kompisar och bli bekräftade av de vuxna” 

(Hillevi). En annan förskollärare säger att ”… samlingen är en lugn aktivitet som 

lyfter och ger möjligheten att se alla barn” (Margareta).  

 
En lärandesituation 

Två av de intervjuade förskollärarna anser att samlingen är en lärandesituation där 

barnen får lära sig olika färdigheter. En av förskollärarna påpekar att samlingen är ett 

tillfälle som barnen får lära sig demokrati. Han säger att ”… det är viktigt att barnen 

lär sig turtagning och att lyssna på varandra” (Pontus).  Den andra förskolläraren 

påpekar att samlingen är ett tillfälle då språket utvecklas. Hon säger ”… det är en 

stund där man intensivt kan arbeta med språket genom bland annat rim och ramsor” 

(Ros- Marie).   

 

4.1.3 Barnens inflytande inför och under samlingen  

 

Utifrån våra intervjuer har vi kunnat kategorisera barns inflytande ur två 

perspektiv 1) lite inflytande, 2) mycket inflytande.    

 
Lite inflytande 

De flesta förskollärarna, åtta av 10 berättar att barnen får vara med att bestämma 

samlingens innehåll till viss del. Två av förskollärarna säger ”… barnen brukar få 

önska saker som vi har gjort tidigare under samlingarna” (Ros- Marie) och ”… om det 

finns tid får barnen komma med förslag” (Pontus) . En annan förskollärare påpekar 

att det är lärarnas uppgift att fylla samlingarna med innehåll och att leda de. Hon 

påpekar också att barnen inte är med från början och planerar inför samlingarna. 

Hon säger ”… vi lärare planerar samlingarnas innehåll och om vi får tid under 

samlingen kan några av barnen önska en sång” (Ingun). En annan förskollärare anser 

att det är lättare att vi vuxna bestämmer innehållet och leder samlingarna istället för 

barnen då hon säger ”… det blir bara rörigt om de ska vara med i det som är vår 

uppgift egentligen” (Lisbeth).    

 
Mycket inflytande 

Två av de intervjuade förskollärarna berättar att barnen får vara med att planera 

inför samlingen. En av förskollärarna berättar att barnen har egna speciella dagar då 

innehållet helt och hållet är planerade från barnens sida. Hon säger ”… barnen har en 

dag i veckan tillförfogande att planera och hålla i en samling om de vill” (Margareta). 

Den andra förskolläraren påpekar att barnen bjuds in för att komma med förslag på 

vad som ska göras inför nästa samling. Han påpekar också att barnen får vara med 

och leda samlingarna. Han säger ”… det är en självklarhet att barnen ska vara med att 

utforma och leda samlingarna” (Jimmy).  
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4.2 Observationer 
 

4.2.1 Förskollärarnas organisation av sina samlingar 

 

Utifrån våra observationer har vi kunnat kategorisera förskollärarnas 

organisation utifrån vissa gemensamma drag i 4 kategorier. Dessa är 1) konkret 

material, 2) åldersindelade grupper, 3) upprop, 4) olika uttryckssätt.   

 
Konkret material 

I samtliga observationer använde förskollärarna sig av konkret material. Det förekom 

på något sätt minst en aktivitet under samlingarna som vi observerade som hade ett 

konkret inslag. Förskollärarna hade plockat fram och förberett materialet innan 

samlingen. Det kunde bland annat vara flanosagor, sångkort, leksaker för olika lekar 

eller sångpåsar. Sångpåsarna kunde bland annat innehålla djur och dylikt som kan 

förknippas med olika sånger, rörelser och ramsor. Barnen hängde med utifrån deras 

förmågor i sångerna och rörelserna, de följde även de konkreta föremålen med 

ögonen.   

 
Åldersindelade grupper 

I de flesta av observationerna organiserade förskollärarna samlingarna utifrån 

barnens ålder, 1-2 åringarna hade en samling och 3-5 åringarna en samling för sig.  I 

de två samlingar som inte var åldersindelade samlades alla barnen på avdelningen i 

en stor samling.     

 
Upprop 

Under de flesta samlingarna förekom det något slags upprop för att se vilka barn och 

vuxna som är närvarande. På många av samlingarna använde förskollärarna sig av 

kort på barnen. Korten visades upp i barngruppen, om barnet på kortet var 

närvarande fick han/hon bekräfta sitt närvarande. De barn som inte var närvarande 

visades också upp. På några samlingar förekom det även att förskollärarna använde 

sig av olika närvarosånger där barnens namn ingick i sången. 

 
Olika uttryckssätt 

Samtliga samlingar som observerades innehöll på något sätt olika uttrycksformer så 

som sång, rörelse, rim och ramsor, drama och lek. Det som förekom flest gånger var 

rim och ramsor, sånger och rörelse. Barnen följde med utifrån deras förmågor, de 

minsta barnen följde med i rörelserna och gungade i takt med sångerna.  

 

4.2.2 Barnens inflytande inför och under samlingen 

 

Utifrån våra observationer har vi kunnat komma fram till att det finns fyra 

kategorier kring barns inflytande inför och under samlingen. Dessa kategorier är 1) 

inte frivilligt, 2) förskollärarens intresse, 3) att önska en sång, 4) att leda 

samlingar. 
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Inte frivilligt  

I samtliga observationer som genomfördes kunde vi se att samlingarna inte var 

frivilliga. Barnens lekar avbröts och alla barn var tvungna att delta. De barn som 

protesterade blev burna av förskollärarna till samlingarna.  

 
Förskollärarens intresse 

Under de flesta observationerna som vi hade såg vi att förskolläraren hade en 

planering som han/hon höll sig till under större delen av samlingarna. Barnen kom 

med önskemål och ville gärna berätta saker som de upplevt men lärarna lyckades ofta 

styra tillbaka innehållet till det planerade. I vissa observationer förekom det att 

förskolläraren bekräftade vissa barn. De barn som berättade något som 

förskolläraren kunde förknippa med hennes/ hans planering blev mer bekräftade än 

de barn som hade något helt annat att berätta, de tystades ner för att kunna återgå till 

det planerade.   

 
Att önska en sång 

I några av observationerna handlade barns inflytande om att få önska en sång eller 

någon ramsa. Allas önskemål blev inte uppfyllda men det barnet som uttryckte sig 

först och hördes mest fick ofta sin önskan igenom. Det var oftast i slutet av 

samlingarna som barnen fick önska en sång eller ramsa. I vissa samlingar fanns det 

mer tid i slutet och då kunde fler barn få önska men om tid inte fanns blev barnen 

ombedda att vänta och se om deras önskemål skulle hinnas med.   

 
Att leda samlingar 

Under en av observationerna som genomfördes var det ett barn som höll i samlingen 

med hjälp av förskolläraren. Barnet hade själv valt det som skulle göras under 

samlingen. Han hade plockat fram material och valt sånger med hjälp av 

förskolläraren. Materialet som barnet använde sig av var konkret och som 

illustrerade sångerna. Barnet hade ett moment i samlingen som var nytt för barnen 

och läraren som deltog. Barnet hade valt en lek som de tidigare inte hade lekt. Denna 

lek förklarade barnet själv eftersom läraren inte visste hur den gick till. Barnen 

skrattade och alla deltog.      

 

4.3 Sammanfattning av resultatpresentation 
 

I resultatet har det framkommit att det är vanligare att samlingar organiseras utifrån 

barnens ålder. Förskollärarna lyfter vikten av att samlingarna då kan anpassas 

innehållsmässigt utifrån intressen. Samlingarnas innehåll präglades av konkreta 

material, upprop och olika uttryckssätt. Det framkom olika resonemang kring 

samlingens syfte, de flesta såg att samlingar anordnades för gemenskapen och några 

såg att samlingen var en lugn stund för att se alla barn och några såg att samlingen 

var en lärandesituation. Resultatet visar att barns inflytande inför och under 

samlingen är begränsad då förskollärarens planering oftast styr utformningen och 

innehållet. 
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5. Resultatanalys och diskussion 
De personer som vi har fått observera och intervjua har varit en stor tillgång i vårt 

arbete och gett oss ett gott underlag för diskussion. Observationerna och svaren 

från intervjuerna har också gett oss flera tankeställare kring hur organisation och 

planering inför samlingar kan gå till. Vi har även sett att det mesta som har 

framgått i intervjuerna stämmer överens med observationerna, men det finns 

några avvikelser. Här nedan följer en metoddiskussion, analys och diskussion kring 

resultatet.  

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Anledningen till att vi valde att använda oss av både semistrukturerade intervjuer och 

öppna observationer var för att vi anser att det finns en större möjlighet att få fram 

ett bredare och mer tillförlitligt resultat, genom en kombination av 

undersökningsmetoder. Denscombe (2009) påpekar att en öppen observation 

innebär att den observerade vet om att en observation pågår. Detta var någonting 

som vi trodde skulle påverka den observerades agerande då han/hon kan känna sig 

obekväm och en press att prestera eller agera på ett visst sätt då han/hon vet om att 

observation pågår. Men det var inget som vi kände av under observationerna. Utan 

vårt val av metoder känns helt rätt då vi anser att det var lätt att analysera resultatet.   

Vi valde respondenter utifrån ett bekvämlighetsurval då vi använde oss av tidigare 

kontakter inom olika förskolor. Vi anser att det var ett bra urval då vi kände till deras 

kunskaper och erfarenheter inom vårt ämnesområde. En nackdel för oss var att några 

av respondenterna kände sig obekväma med att bli inspelade under intervjuerna. 

Detta bidrog till att några av intervjuerna blev kortare än vad vi hade tänkt oss. Men 

vi känner en tacksamhet att de ändå ville ställa upp och vi upplevde att vi fick en bra 

respons.  

 

Något som vi även upptäckte under intervjuerna var att två av våra intervjufrågor 

flyter samman vilket bidrog till att respondenterna fick upprepa det som de hade 

sagt.   

 

5.2 Förskollärarnas organisation av deras samlingar 

 

Vi har fått den uppfattningen att samlingarna oftast organiseras på liknande sätt 

när det gäller innehåll och struktur. Rubinstein Reich (1993) har också i sin 

avhandling kommit fram till att samlingarna präglas av samma innehåll som 

exempelvis sång, upprop och sagor. Här nedan följer en analys och diskussion kring 

vårt resultat om samlingens organisation.  

 
Organiserar utifrån ålder 

De flesta av våra respondenter i resultatet anser att samlingen bör utgå från barnens 

ålder. De menar att det är lättare att anpassa innehållet i samlingarna utifrån barnens 

intressen om en uppdelning av barngruppen görs. Niss och Söderström (2006) anser 



18 
 

också att åldersindelade grupper är bra för då kan läraren möta barnen på deras nivå 

och lättare fånga barnens intresse. Niss och Söderström (2006) och Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) skriver också att en samling bör se olika ut för att den ska kunna bli 

meningsfull för barnen då deras intressen är olika. Vi har också utifrån intervjuerna 

sett att åldersindelade barngrupper vid samlingarna öppnar upp möjligheten att 

kunna möta fler barns initiativ då barngruppen också blir mindre. Men trots att det 

blir lättare att möta barns initiativ och intressen när barngruppen uppdelas och blir 

mindre så har vi sett i observationerna att förskollärarna inte tar tillvara på det. 

Observationerna visade att de flesta delade upp barngruppen utifrån barnens ålder 

men att det var förskollärarnas intressen som styrde innehållet och inte barnens 

intressen.  

 

Vi anser att en uppdelning av barngruppen kanske inte alltid ska utgå efter barnens 

ålder, eftersom barn är olika och har kommit olika långt i sin utveckling. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) uttrycker också barns olikheter som en viktig del i 

barns lärande och utveckling då de får möjlighet att möta olika perspektiv. Därför 

anser vi att en förskollärare inte ska stirra sig blind på barnens ålder utan se till 

barnens utveckling och behov. Ett barn som har sin plats i den samling där de minsta 

barnen är kanske har kommit längre i sin utveckling och skulle passa bättre i 

samlingen för de äldre barnen. Trots att de flesta förskollärarna i resultatet anser att 

samlingen bör utgå ifrån barnens ålder så kan vi se en annan möjlighet genom att 

utgå ifrån barnens utveckling och behov.   

 
Innehåll 

I vårt resultat har det framkommit att i de flesta samlingarna förekom det något slags 

upprop. I observationerna kunde vi se att uppropet var det enda momentet som alla 

barn fick känna sig speciella och uppmärksammade. Olofsson (2010) och Åberg och 

Lenz Tagutchi (2005) påpekar att samlingen ska bekräfta barn för att det gör gott för 

barnens självkänsla. Vi märkte under observationerna att barnens ögon lyste upp 

extra när deras namn tilltalades.  

 

Ett annat resultat som visade sig i observationerna var att samtliga samlingar 

innehöll på något sätt olika uttryckssätt som bland annat sång och rörelse. Detta var 

inget som förskollärarna nämnde i intervjuerna men som vi såg i samtliga 

observationer. De minsta barnen som inte hade språket än följde med i rörelserna 

och gungade i takt med sångerna. Vi ser detta som en viktig punkt då läroplanen för 

förskolan uttrycker att det är en viktig del i barns utveckling och lärande att med 

hjälp av olika uttrycksmedel utvecklas och lära (Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Resultatet pekade även på att samlingarna illustrerades med konkreta material. Vi 

fick den uppfattningen att samlingarna blev mer intressanta när det konkreta 

materialet användes. Vi anser att konkret material är bra att använda sig av vid 

samlingar eftersom det blir mer synligt för barnen då läraren illustrerar lekarna, 

sångerna, ramsorna och sagorna. Vi tror att det kan vara en fördel för de barn som 
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inte har utvecklat språket än och för barn med ett annat modersmål än svenska. 

Dessa barn kan med hjälp av det konkreta materialet delta utifrån sin förmåga då de 

får en större förståelse för det som händer. Sångerna blir exempelvis lättare att förstå 

när orden får en bild i form av ett konkret föremål.      

 

5.3 Förskollärarnas resonemang kring samlingens syfte 

 

Vi har fått den uppfattningen att samlingens syfte varierar beroende på vem som 

tillfrågas, att det inte finns en självklar definition kring varför samlingar anordnas. 

Rubinstein Reich (1996) påvisar också att det finns olika uppfattningar om syftet 

med samlingar. Här nedan följer en analys och en diskussion om vårt resultat kring 

samlingens syfte i jämförelse med tidigare forskning och litteratur. 

 
Gemenskap  

Hälften av respondenterna i resultatet ser samlingen som en stund för gemenskap 

och att vi-känslan stärks i barngruppen. Detta är någonting som stämmer överrens 

med Olofssons (2010) tankar kring samlingen då hon också menar att samlingen ger 

möjlighet att få tillhöra en grupp och känna gemenskap. Två respondenter påpekar i 

resultatet att samlingen är den enda stund på dagen som alla barn och vuxna kan 

samlas och göra något gemensamt. Niss och Söderström (2006) säger att samlingen 

ska ha som mål att den ska vara en positiv gruppupplevelse. Utifrån de observationer 

som vi hade fick vi upplevelsen att samlingen inte alltid kändes som en positiv 

gruppupplevelse eftersom barn mot sin vilja bars in på samlingarna. Detta bidrog till 

att de barn som ville vara med visade tydligt via kroppsspråk att de tyckte att de barn 

som störde och inte ville vara med var ett jobbigt moment. Vi anser att den positiva 

gruppupplevelsen inte fanns vid alla samlingar trots att hälften av våra respondenter 

ser gemenskapen och vi-känslan som en bidragande orsak till varför de har 

samlingar. En positiv gruppupplevelse enligt Olofsson (2010) ger glädje, trygghet och 

när många samlas skapas en särskild dynamik och att det som sägs och görs får en 

speciell betydelse för de som deltar. Vi tror att det är svårt att skapa en gemenskap då 

barnen känner ett tvång att delta under samlingarna.      

 
Lärandesituation 

Endast två av de tio respondenterna ser samlingen som en lärandesituation. De 

nämner olika färdigheter som tränas som exempelvis turtagning och att språket 

stimuleras och utvecklas. Att stimulera språket är någonting som är viktigt och som 

förskolan bör ta tillvara på då den enligt Lindö (2009) ligger till grund för den vidare 

tal- och läsutvecklingen. Olofsson (2010) anser också att samlingen kan fungera som 

en lärandesituation. Hon nämner färdigheter såsom turtagning, lyssna till varandra 

och att kunna motta instruktioner. Vi ser också denna bit som en viktig del i barns 

lärande och utveckling eftersom förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Vi anser att när barnen sedan börjar skolan 

kommer dessa färdigheter att behövas för en fungerande skolgång. En av 

respondenterna nämnde att demokrati och att lyssna på varandra var viktiga delar 

som barnen lärde sig under samlingarna. Detta var inget som vi kunde se under våra 
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observationer, utan där var det de barn som hördes mest som fick sin vilja igenom. 

Då kan man fråga sig hur respondenten egentligen ser på begreppet demokrati. För 

det vi såg i observationerna var inte demokrati utan det handlade om att få höras och 

synas mest.  

 

Rubinstein Reich (1996) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) uttrycker att samlingen 

ska vara en rolig stund. Vi anser också att en förskollärare inte får glömma bort att 

samlingen ska vara lustfylld och spännande. Vi tror att ett lärande sker automatiskt i 

en miljö som är lustfylld, rolig och spännande. För att samlingen ska bli lustfylld 

måste lärarna enligt Åberg och Lenz Tagutchi (2005) reflektera kring samlingarnas 

innehåll. De respondenter som nämnde att det är förskollärarnas uppgift att planera 

och fylla samlingarna med innehåll och att det skulle bli alldeles för rörigt om barn 

skulle få vara med att planera inför samlingarna verkar vara rädda att förlora 

kontrollen. En lärare enligt Sheridan (2006) måste våga tro på barns förmågor att de 

klarar av saker men också att tillåta barnen att misslyckas.   

 

5.4 Barns inflytande inför och under samlingen 

 

Vi har fått den uppfattningen att barns inflytande inför och under samlingen är 

begränsad då olika faktorer spelar in som bland annat lärarens intresse och 

planering. Här nedan följer en analys och en diskussion där vi redogör vårt resultat 

kring barns inflytande.  

 
Lite inflytande 

De flesta av våra respondenter i resultatet berättar att barnen får vara med att 

bestämma samlingens innehåll till viss del. De får bland annat önska en sång eller 

någon ramsa som de tidigare har haft i samlingarna. Enligt Olofsson (2010) är det 

vanligt att inflytande under samlingen handlar just om att önska en sång. Men hon 

anser att det inte är inflytande eftersom barnen oftast får välja mellan givna alternativ 

och att valmöjligheterna för barnen blir begränsade. Olofsson anser att samlingen ska 

öppna upp för inflytande för att den ska kännas meningsfull för barnen. För att barn 

ska känna att samlingen är meningsfull måste barnen enligt Åberg och Lenz Tagutchi 

(2005) vara delaktiga av valet av innehåll och för en ännu mer lyckad samling ska 

barnen enligt Olofsson (2010) få gå in som aktiva deltagare. I vårt resultat framkom 

det att endast 2 av de 10 förskollärarna lät barnen vara med i planeringen inför 

samlingarna men också att de själv fick hålla och leda samlingarna. En av de tio 

förskollärarna nämner att det är en självklarhet att barnen ska få vara med att 

utforma och leda samlingarna. Vi förvånades av att det var så få som tillät barnen att 

vara med i utformningen av samlingarna eftersom läroplanen för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010) uttrycker att barn ska tillsammans med vuxna 

vara med att utforma verksamheten. Endast en observation visade på att ett barn fick 

vara med och utforma och leda samlingen, under den samlingen framkom det en 

aktivitet som tidigare inte har framkommit under samlingarna. Vi tror att när barnen 

får möjlighet att vara med och påverka innehållet framkommer det saker som annars 
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inte skulle komma till uttryck. Detta såg vi i en av våra observationer där ett barn 

ledde en samling. Han introducerade en lek som var ny för både barnen och 

förskolläraren.   

 

Vårt resultat visade även att samlingen inte var frivillig. Alla barnen var tvungna att 

delta. Detta är även någonting som Rubinstein Reich (1993) kom fram till i sin studie, 

att samlingen var en rutin som barnen skulle infinna sig i. Vi upplevde under 

observationerna att det inte blev en lustfylld upplevelse för alla barn då 

förskollärarna fick bära några av barnen till samlingarna. Olofsson (2010) påpekar att 

samlingen ska vara en lustfylld stund och att lärarna ska bjuda in barnen till 

samlingen. Hon anser att lärarna ska ha som mål att få med alla barn i samlingen 

men en inbjudan har barn rätt att tacka nej till. Olofsson säger att barn som upplever 

samlingen som något lustfyllt brukar oftast delta. Vi anser att barnen inte hade 

valmöjlighet att välja sitt deltagande där vi var och observerade. Vi tror att tvånget att 

delta i samlingarna kan handla om det som en respondent nämner om personalbrist. 

Det kan vara så att de barn som inte vill delta inte har någon som kan se efter dem 

när de andra har samling.  

 
Förskollärarens intresse 

I delar av resultatet har det framkommit i de flesta observationerna att förskollärarna 

leder och bestämmer innehållet i samlingarna. Barnens spontana och egna uttryck 

kommer i andra hand och förskollärarnas planering ligger i fokus. Rubinstein Reich 

(1993) såg också i sin studie att det var läraren som dominerade och lade beslag på 

talutrymmet. Detta är någonting som motsäger Olofssons (2010) syn på hur en 

samling bör gå till. Hon lyfter samtalet som en viktig del i samlingen, där barn ska få 

möjlighet till att ta del av varandras tankar och sätta ord på sina egna. I de flesta av 

observationerna var det förskolläraren som styrde och dominerade samtalet.  

 

Olofsson (2010) skriver om olika samtalsstilar som kan förekomma under en 

samling, det ledda samtalet, förhöret och det äkta samtalet. Vår uppfattning var att 

det ledda samtalet dominerade under samlingarna. Förskollärarna bekräftade enbart 

de barn som berättade något som kunde förknippas med samlingens planering och de 

barn som hade något annat att berätta tystades ner. Arnér och Tellgren (2006) och 

Niss och Söderström (2006)  anser att det är viktigt att barn tillsammans med andra 

barn och vuxna i dialog berikar varandra genom att få ta del av varandras perspektiv 

och se sig själv i förhållande till andra. Vi förvånades över att samtalsutrymmet var så 

begränsat då det är en viktig del i barns lärande. Det fanns inget socialt samspel 

emellan barnen, det var en envägskommunikation som präglade samlingarna. Vi fick 

den uppfattningen att det kändes som att förskollärarna inte ville frångå sin 

planering och att de hade svårt att släppa in barnen i ett samtal för att de var noga 

med att samlingen höll sig till det planerade. Enligt Lindö (2009) bör lärarna bjuda in 

barnen till samspel och dialog för att barnen ska få ta del av varandras tankar och 

upplevelser. Vi tror att förskollärarna kan känna att de förlorar någon slags kontroll. 

Olofsson (2010) skriver om lärarens dominans som kan handla om en omedveten 
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kontroll som läraren känner att han/hon måste ha för att inte ett kaos ska bryta ut. 

Detta kan vi koppla till respondenten i resultatet som berättade att det bara skulle bli 

rörigt om barnen fick vara mer delaktiga. Hon anser att samlingens innehåll och 

ledarskap är lärarens uppgift.  

 

5.5 Slutsatser 

 

I vårt resultat framkom det att det mest förekommande var att förskollärarna 

organiserade sina samlingar utifrån barnens ålder. De tyckte att det var enklast att 

anpassa innehåll och utmana barnen på rätt nivå om det var åldersindelade 

barngrupper under samlingarna. Vanligt förekommande innehåll i samlingarna som 

har visat sig i resultatet är att samlingarna innehåller konkret material, något slags 

upprop och olika uttryckssätt.  

 

Förskollärarnas syn på samlingens syfte varierade och resultatet visade att det 

vanligaste syftet med samlingarna var att skapa en gemenskap och en vi-känsla. 

Några av förskollärarna såg även att samlingarna fungerade som en lärandesituation 

där färdigheter såsom turtagning och att lyssna till varandra utvecklades.  

 

Vad gäller barns inflytande och delaktighet inför och under samlingarna har det visat 

sig i resultatet att det är begränsat. Barnen får vara med till viss del i planeringen 

inför samlingen och under samlingen bjuds barnen in för att komma med förslag på 

sånger och ramsor om tid finns. Men detta är även begränsat, barnen får oftast välja 

något som de tidigare har gjort under samlingarna. Att delta i samlingarna har även 

visat sig i resultatet att det inte är frivilligt utan att alla barn ska delta oavsett om de 

vill det eller inte. 

 

5.6 Nya forskningsfrågor 

 

Eftersom det inte har gjorts så mycket svensk forskning kring samlingen i förskolan 

så tycker vi att det skulle vara intressant och spännande att göra en studie om hur vi 

förskollärare kan göra barn mer inkluderade i samlingen. Vi tycker också att det 

skulle vara intressant att undersöka hur barn upplever samlingarna, alltså en 

undersökning ur barnperspektiv.  

 

5.7 Pedagogisk relevans 

 

Studien visar att det är viktigt som förskollärare att reflektera kring samlingarnas 

innehåll och utformning då vi har förstått att det påverkar barns inflytande och 

delaktighet som läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) uttrycker 

som en självklar del i barnens vardag i förskolan. Vi har också förstått under arbetets 

gång hur vikigt det är att som förskollärare tänka på varför man har samlingar och 

vad man vill med samlingarna för att det ska bli en meningsfull och lustfylld stund för 

både barn och vuxna. Vi vill inte släpa barnen eller bära barnen till samlingarna, 
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barnen ska själva känna att de vill delta. Det är vi förskollärare som bär ansvaret och 

ser till att en meningsfull verksamhet bedrivs.   

 

Som tidigare nämnts är forskningen kring samlingen i förskolan begränsad. Vi ser att 

det behövs mer forskning och kunskaper kring detta då samlingen är ett vanligt 

inslag i förskolans verksamhet.  
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Bilaga A. Missivbrev 

 

Hej, 

Vi är två studenter som studerar till lärare på Mälardalens Högskola mot de tidiga 

åldrarna. Vi går nu vår sista termin och skriver ett examensarbete om samling i 

förskolan. Syftet med arbetet är att studera samlingens betydelse i förskolan med 

fokus på samlingens innehåll, mål och utformning ur några verksamma 

förskollärares perspektiv. Vi är nu nyfikna på hur ni ser på samlingens betydelse i 

förskolan. Vår datainsamling kommer att ske genom intervjuer och observationer. Vi 

kommer att dokumentera intervjuerna via inspelning och observationerna sker 

utifrån ett bestämt samlingstillfälle.  

Vi vill upplysa om att det är frivilligt att delta och att det är anonymt, det vill säga att 

inga namn kommer att nämnas i arbetet. Den som deltar har även rätt till att avbryta 

när den vill och att det insamlade materialet enbart kommer att användas till denna 

studie.    

Vid frågor finns det kontaktuppgifter till oss och även till vår handledare. Vi hoppas 

att du vill vara med i vår undersökning! 

 

Linda Amsköld  Marja Haukirauma 

E-mail: lad08002@student.mdh.se E-mail: mha08001@student.mdh.se 

Mobil: xxxxx  Mobil: xxxxx 

 

Vår handledares kontaktuppgifter: 

Margaret Obondo 

E-mail: margaret.obondo@mdh.se 
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Bilaga B. Intervjufrågor 

 

1 . Hur organiserar ni era samlingar? 

- Hur bestämmer ni innehåll?  

- Utformning?  

- Får barnen vara med och bestämma? 

 

2 . Hur ser ni på samlingens syfte? 

- Varför har ni samlingar? 

- Vad har ni för mål med samlingarna? 
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Bilaga C. Observationsschema  

 

 

 

Innehåll och organisation: Lärarens förhållningssätt under 
samlingen:  

Barns inflytande och delaktighet inför 
samlingen: 

Barns inflytande och delaktighet under 
samlingen: 


