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Abstrakt 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns uppfattning av samlingen där 

barns perspektiv är centralt. De två forskningsfrågor som besvaras i studien är; Hur 

uppfattar de deltagande barnen samlingens funktion? och Vilka uppfattningar har 

de deltagande barnen av samling som form? Den insamlade datan analyseras genom 

det sociokulturella perspektivet med tillhörande teoretiska begrepp. Studien tar även 

inspiration från fenomenografin genom att data analyseras med fokus på att urskilja 

kvalitativt olika sätt som barn uppfattar, erfar eller förstår samlingen i förskolan. För 

att synliggöra barns uppfattningar har semistrukturerade intervjuer genomförts där 

elva barn medverkade på en förskola i södra Sverige. Studiens resultat visar att 

barns uppfattningar av samlingens funktion varierar där en del barn förknippade 

samlingens funktion som krav, medan andra såg möjligheter. Barns uppfattningar av 

samlingens form visar att samlingen är ett dagligt återkommande inslag i förskolan. 

Resultatet visar att det är pedagogen som har den bestämmande rollen i samlingen, 

men att barnen har möjlighet till inflytande i vissa situationer, om möjligheten ges 

av pedagogerna. Kommunikationen visar sig ha en central roll för barnens 

inflytande eftersom flera av barnen använder sig av sitt verbala språk och då skapar 

möjlighet att påverka i samlingen.  
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1 Inledning 

Barnen kommer inspringandes en efter en och ställer sig i kö för att tvätta 

händerna. De har precis kommit in efter utevistelsen på förmiddagen. ”Inget 

springande”, hörs ett rop utifrån hallen. ”Ni kan gå in och sätta er på mattan efter 

ni tvättat er, det är samling”. På den runda gröna mattan sitter en förskollärare på 

golvet och väntar in barnen. Det förs samtal mellan barnen och förskolläraren för 

att vänta in de resterande barnen. ”Vad ska vi göra idag?” frågar ett barn som 

kommer in i rummet. ”Sätt dig ner så ska jag berätta det” svarar förskolläraren 

som gör en gest att hen ska sätta sig ner. ”Sådär, är vi alla nu?” Förskolläraren får 

inget svar och utbrister ett ”Ssssch… Nu vill jag att ni lyssnar”. Barnen blir tysta 

men kvickt därefter börjar två barn att peta på varandra och skratta. ”Nej men nu 

får ni sluta! Är det så svårt att sitta stilla och lyssna? Förskolläraren suckar. ”Jag 

hade tänkt att vi ska sjunga…” Hon blir avbruten ”nej jag vill inte göra det, 

tråkigt”. Ett annat barn utbrister ”vi gör ju alltid det.” 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag fått möjlighet att leda 

samlingar och även iaktta när andra förskollärare har lett samlingen. Upplevelserna 

av samlingssituationerna har fått mig att ställa mig kritisk till samlingen i förskolan. 

Leach & Lewis (2013) ställer sig kritiska till den så kallade circle time som fenomen 

i förskola och skola. I sin artikel Children’s experiences during circle-time: a call for 

researchinformed debate diskuterar författarna de problematiska aspekter av 

samling, som ska bidra till barns möjlighet att bli hörda och engagerade, men som i 

praktiken kan innebära det motsatta. De visar på farorna i samlingen, som att det 

istället skapas ett klimat som isolerar, hotar och främjar mobbning genom att sätta 

förväntningar på barnen att avslöja saker om sig själva som kan innebära fara. 

Samlingen kräver därför försiktighet och professionellt handlande av förskolläraren 

för att säkra barnens konfidentialitet och Leach och Lewis menar därför att en 

forskningsbaserad debatt utifrån barns upplevda erfarenhet av samlingen krävs inom 

detta område. Tidigare forskning som handlar om samlingen är övervägande utifrån 

ett barnperspektiv. Det finns ytterst lite forskning som beskriver barns uppfattning 

av samlingen vilket belyser relevansen av föreliggande studie då denna fyller den 

kunskapsluckan.  

Att samlingen länge haft en central plats i förskoleverksamheten som ett 

återkommande moment nämns inte samling i läroplanen. Men även om ordet 

samling inte nämns finns en framskrivning om gruppens betydelse för barns lärande 

och sociala utveckling. Även barnens behov och intressen som de själva på olika 

sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen 

av utbildningen (Skolverket, 2018, s.16) och är något som ska prägla 

förskoleverksamheten. Det är därför förskollärarnas uppgift att utforma både 

utbildningen men även undervisningen utifrån barnens behov och intressen. 

Tidigare forskning (Johannesen & Sandvik, 2009; Ekström, 2007; Markström, 

2005) framhäver att det är pedagogerna som bestämmer innehållet av samlingen där 

en av orsakerna till att barn inte har så stort inflytande under samlingen beror på att 

samlingen är en strikt planerad situation som styrs av fasta ramar enligt pedagoger 

(Ekström, 2007; Walch, 1987). Intentionerna med föreliggande studie är därför att 
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synliggöra hur barn uppfattar samlingens funktion och form för att synliggöra barns 

perspektiv ur den här aspekten. 
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2 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns uppfattning av samlingen i 

förskolan. Centralt i studien är barns perspektiv och genom att synliggöra barns 

uppfattningar finns förhoppning att studien kan bidra till kunskap om hur 

förskollärare kan möta barnen ur deras perspektiv.  

Syftet har konkretiserats till två forskningsfrågor:  

- Hur uppfattar de deltagande barnen samlingens funktion? 

- Vilka uppfattningar har de deltagande barnen av samling som form? 
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3 Bakgrund  

Kapitlet inleds med en definition av centrala begrepp som används i studien för en 

ökad förståelse för studiens innehåll. Vidare ges en historisk tillbakablick på 

samling som en del i förskolans verksamhet för att ge en bild av hur samlingen 

förändrats med tiden. 

3.1 Definition av centrala begrepp och termer i studien  

3.1.1 Samling i förskolan  

Samling som definition i föreliggande studie, är när pedagoger tar initiativet till att 

samla barnen i någon slags bestämd form, med ett bestämt syfte samt innehåll innan 

samlingen påbörjas. Rubinstein Reich (1993) definierar en samling i förskolan som 

när en grupp barn tillsammans med vuxna, där en eller flera av dessa, leder en eller 

flera gemensamma aktiviteter. Detta ska vara ett återkommande moment i 

verksamheten och hålls på en bestämd plats, vid en bestämd tid. Ofta tar samlingen 

form av att man sitter samlade i en cirkel (Davidsson, 2000; Olofsson, 2010).  

3.1.2 Barns perspektiv och barnperspektiv  

Begreppen barns perspektiv och barnperspektiv används ofta när vi pratar om att 

skaffa sig en insyn i barnens värld (Svenning, 2011). Barns perspektiv eller ett 

barnperspektiv kan få olika innebörd beroende på vad man lägger i begreppen. 

Halldén (2003) anser att om anspråk görs på att ta barns perspektiv handlar det om 

att fånga ett perspektiv som är barnets, där barnet själv är med och påverkar. 

Barnperspektivet handlar däremot om att ta vara på barns villkor och verka för barns 

bästa, eller om att studera en kultur skapad för barn där information från barnen 

själva inte är nödvändig. Svenning (2011) menar att för att kunna använda dessa 

begrepp på ett fungerande sätt i det pedagogiska arbetet behöver de skiljas åt. 

Engdahl och Ärlemalm¬Hagsér (2005) understryker att det alltid har funnits en 

ambition i förskolan att vara barncentrerad och nära barnens värld, även att det 

betraktas som ett barnperspektiv. Men genom att erfara ett barns perspektiv handlar 

det om att låta barnen komma till tals, vara delaktiga i sitt eget lärande och omsorg i 

förskolan. Det innebär att barn behöver bli lyssnade på, men också tagna på allvar 

genom att förskolläraren skapar situationer och miljöer för att kunna lyssna på barn 

och göra bruk av deras ståndpunkter och idéer så långt detta nu är möjligt (Engdahl 

& Ärlemalm¬Hagsér, 2005; Hallèn, 2003; Svenning, 2011) Därför framhäver Bae 

(2005) att det är viktigt att barn betraktas som våra medmänniskor och inte ta sitt 

eget perspektiv för givet utan låta barn ha rätt till sitt eget perspektiv. Den 

pedagogiska samlingen bör vara en mötesplats för både barns och vuxnas olika 

perspektiv, men blir många gånger den vuxnes arena och perspektiv (Johannesen & 

Sandvik 2009). Ofta förstår inte barn vad lärare undervisar om. Författarna menar 

att detta beror mestadels på att lärarens undervisning är strukturerad utifrån ett 

vuxenperspektiv och inte från ett barns perspektiv (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2012). 
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I föreliggande studie är begreppet barns perspektiv i fokus med utgångspunkt i att 

syftet med studien är att beskriva barns uppfattningar genom att de själva får berätta 

om deras uppfattningar.   

3.1.3 Delaktighet och inflytande  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) förklarar i sin begreppslista ordet 

delaktighet med att barnet ges möjlighet att ta del av verksamheten, bli accepterad 

och är engagerad. Om ett barn är i behov av extra resurser ska det tillhandahållas för 

att gynna barnets deltagande. Det andra begreppet, inflytande, förklaras enligt 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) begreppslista på följande sätt: barn får 

inflytande i förskolan när de får påverka verksamheten på ett konkret sätt. Barnen 

blir aktivt deltagande och får sina röster hörda. Arnér (2009) anser att begreppen 

delaktighet och inflytande används ofta synonymt i vissa sammanhang samt i 

vardagligt tal i både förskola och skola och i forskningssammanhang. Inflytande 

handlar om barnens utsikter att påverka sina livsvillkor på ett tydligare sätt än 

delaktighet kan göra. Barnens idéer och intressen kan användas som utgångspunkter 

av pedagoger när det gäller planering av innehållet i verksamheten. En vanlig 

utgångspunkt för att studera barns inflytande i förskolan är att fokusera på 

interaktionen mellan vuxna och barn. Arnér (2009) menar att pedagogernas 

bemötande av barnen ofta styrs av regler, traditioner, barnsyn och hänsyn till andra 

pedagoger. De känner en rädsla för att skapa kaos om de vuxna släpper på makten 

och låter barnens initiativ styra mer. Men om barnen skall ha möjlighet till 

inflytande måste pedagogerna låta barnen komma till tals och lyssna på dem. Både 

Arnér (2006) samt Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att vuxna måste våga 

släppa på sin makt och kontroll och istället lyssna till det barnet förmedlar om barn 

på förskolan ska vara delaktiga och ha inflytande i sin vardag. Dahlberg, Moss och 

Pence (1999) framhåller att barns möjlighet till delaktighet och inflytande är 

beroende på vilken barnsyn de vuxna i verksamheten har. Ser de vuxna barnet som 

ett tomt kärl som endast väntar på att fyllas med kunskaper och färdigheter vilka 

redan är bestämda och redo att överföras till barnet. Eller ser de barnet som 

medkonstruktör av kunskap där det har en egen röst som borde lyssnas till, där det 

involveras i den demokratiska dialogen. Är barnet en del av det samhälle hen lever i 

och påverkas av, skapar barnen även mening utifrån det (a.a).  

3.1.3.1 Barns delaktighet och inflytande i samlingen  

Samlingen och dess innehåll bestäms av pedagoger (Johannesen & Sandvik, 2009; 

Ekström, 2007) där en av orsakerna till att barn inte har så stort inflytande under 

samlingen är att det är en strikt planerad situation som styrs av fasta ramar enligt 

pedagoger (Ekström, 2007; Walch, 1987). För att skapa möjlighet att kombinera 

planerad verksamhet med barns inflytande krävs det ett medvetet arbete av 

pedagogerna (Walch, 1987). 

Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) undersöker samlingen för de yngsta 

barnen i förskolan med fokus på hur pedagogerna bemöter barnen. Resultatet visar 

att pedagogerna genomför samlingen så att barnen ges möjligheter att känna 

grupptillhörighet och deltagande men begränsar möjligheterna att påverka innehållet 

i samlingen. Pedagogerna lyssnar på barnen, både verbalt och via ansiktsuttryck och 

kroppsspråk men endast så länge det passar in i pedagogens planerade struktur. 
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Barnen får tid till att uttrycka sig och skapar ett gemensamt fokus där alla blir 

inkluderade. Strukturen på aktiviteterna innebär att det ofta är pedagogen som ställer 

frågor till barnen. Dessa frågor innefattar ofta ett givet svar. Detta agerande 

synliggör en form av deltagande där de vuxna bestämt vad som skall läras och 

barnen endast ges möjlighet att bekräfta det den vuxne frågar om (a.a).  

3.1.4 Pedagog  

I föreliggande studie används pedagog som samlingsbegrepp för både utbildade 

förskollärare och barnskötare. I studiens tidigare forskning benämner författarna 

termen pedagog, förskollärare och vuxen vilket jag har valt att behålla. 

3.2 Historisk tillbakablick av samlingen  
Utifrån Rubinstein Reich (1996) tolkning kommer avsnittet att synliggöra olika 

aspekter av samlingens historia och utveckling i Sverige. Den är väsentlig för 

studien eftersom det ger en överblick kring hur samlingen och dess funktion 

förändrats i takt med samhällets utveckling. 

Dagens svenska förskolor har sitt ursprung i det som förr kallades barnkrubbor och 

barnträdgårdar. Barnkrubbans funktion i det dåvarande samhället var att erbjuda 

barnpassning, medan barnträdgårdens uppgift var att erbjuda en pedagogisk 

verksamhet. Friedrich Fröbel (1782–1852) som har haft en stor roll för samlingens 

funktion och utveckling framstår som samlingens grundare. Fröbel startade en egen 

uppfostringsskola för små barn år 1837 där småbarnsskolan fick namnet 

Kindergarten. Fröbels traditionella sätt i Kindergarten var att samla barnen i en 

cirkel då han menade att cirkeln leder till den sociala samhörigheten. Sitta i en cirkel 

och samtala var det mest jämlika sätt att mötas, alla kunde se varandra och alla satt 

lika nära centrum. Han ansåg också att när barnen placeras i en ring var det ett 

uttryck för den enhet och helhet som härskade i naturen. Samlingen innehöll sång, 

rörelselekar och olika övningar med geometriska former, vilket hade stor betydelse 

för Fröbels pedagogik (Rubinstein Reich, 1996). 

Den första boken i Sverige som var baserad på Fröbelpedagogiken var 

Barnträdgården skriven år 1945 och var fram till 1982 den enda metodikboken som 

användes inom förskollärarutbildningen. En av författarna i boken var Maria 

Moberg (1945) som fokuserade mycket på samlingens upplägg. Mobergs kapitel 

innehöll anvisningar om hur en samling bör gå till samt råd om hur en lärarinna 

skulle agera. Råden innefattade att inte ha för många barn eller för stor 

åldersspridning då det ansågs att barns behov inte kunde tillgodoses i dessa fall. 

Samlingen skulle pågå i högst 15–20 minuter för att barn inte skulle tappa fokus. 

Samlingens stund bör inte börja direkt vid barnens ankomst, utan den ska äga rum 

någon timme efter fri sysselsättning eftersom de annars skulle få svårt att fokusera 

och istället vilja ägna sig åt lek. Samlingarna sågs som ett verktyg för att 

komplettera det hemmen inte kunde tillgodose barn med och mycket av 

samlingarnas innehåll präglades av naturen, årstiderna och barns egna upplevelser 

kring dessa fenomen. Flera av de ovan nämnda inslagen liknar det som sker i dagens 

samlingar på förskolorna. (Rubinstein Reich, 1996) 
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En annan viktig förgrundsgestalt för samlingen och dess utveckling var Elsa Köhler 

(1879–1940) som hade en annan syn på samlingen och dess funktion jämfört med 

Moberg. Köhler menade istället att samlingen skulle utgå från barns intressecentrum 

men att pedagogen skulle planera den grundligt och att den kunde pågå i ungefär 

20–30 minuter. Köhler ville att samlingen skulle vara barnanpassad och att det nya 

lärandet som ägde rum skulle kunna knytas an till barns tidigare erfarenheter. 

Statliga utredningar om förskolan från 1946 betonar den pedagogiska verksamheten 

som ett verktyg för demokrati och gruppfostran. I utredningen framkom att samtalet 

som kunde ske i gruppen sågs som en väsentlig del för att utveckla en vi-känsla 

samt som ett verktyg för barn att uttrycka sina upplevelser och tankar (Rubinstein 

Reich, 1996).   

Under 1950-talet växte ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på samlingarna fram i 

Sverige. På grund av det utvecklingspsykologiska inflytandet över samlingarna 

betonades allt mer en god dagsrytm där samlingen utgjorde en del i denna. Fokus 

låg även på barnets mognad, ålder och behov av regelbundenhet, vilket påverkade 

samlingens utformning. Det samtal i samlingen som förr bestod av fostran och 

sociala inslag var inte längre lika viktigt, fokus hade skiftat i och med den 

utvecklingspsykologiska framfarten i Sverige. Under 1960-talet blev synen på 

samlingen mer negativ av de som utbildade sig, detta då de förväntades tillgodogöra 

sig metoder för att kunna behålla barns intresse under samlingen. Metoderna 

resulterade i att samlingens fokus låg mer på själva placeringen av barn, främst för 

att skapa ett lugn. De barn som var oroliga skulle sitta så att läraren kunde ha 

ögonkontakt med dem medan de lugna barnen skulle placeras nära den som ledde 

samlingen (Rubinstein Reich, 1996). 

År 1972 kom Barnstugeutredningen. Där betonades vikten av individualisering och 

dialog mellan varje enskilt barn och vuxen. De förr mer grupporienterade 

aktiviteterna som samlingen innehöll varnades det för. Detta eftersom den enskilda 

människans utveckling ansågs vara viktigare än att socialiseras in i en grupp. I 

Barnstugeutredningen menade man att den språkliga träningen begränsades i de 

stora samlingarna i förskolan. Om samlingar skulle ske rekommenderades det att 

ägna sig åt musik och rörelse. De samtal som tidigare varit i fokus ansågs bäst 

lämpliga att ske vid måltider (Rubinstein Reich, 1996). 

Än en gång hade en skiftning skett i samband med att Socialstyrelsen 1981 gav ut 

en arbetsplan där den individorienterade dialogpedagogiken kritiserades och det 

framhölls att arbetet i grupp påverkades negativt av denna form av pedagogik. Det 

skedde ett skifte från de renodlade utvecklingspsykologiska perspektiven till att 

istället ha ett mer socialisationsperspektiv. Skälet till den förändrade synen var att 

dialogpedagogiken delvis ansetts ha misslyckats. Gruppen sågs nu som en 

pedagogisk tillgång och genom att barnen fick ingå i en grupp fick de möjlighet att 

lära sig de sociala reglerna och uppleva delaktighet. Detta liknade det som tidigare 

framkommit före dialogpedagogiken. Samlingarna blev i slutet av 1980-talet 

återigen ett populärt inslag på dåtidens daghem (Rubinstein Reich, 1996). 
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3.2.1 Sammanfattning  

Friedrich Fröbel, Maria Moberg och Elsa Köhler har stor betydelse för samlingens 

funktion och utveckling och har satt sina spår i dagens samling i förskolan. Fröbels 

traditionella sätt var att samla barnen i en cirkel vilket han menade ledde till den 

sociala samhörigheten. Genom att sitta i en cirkel skapas ett jämlikt sätt att mötas, 

alla kan se varandra och alla sitter lika nära centrum. Inspirerat av Fröbels 

pedagogik kom boken Barnträdgården. Moberg, som var en av författarna till 

boken fokuserade på samlingens upplägg och gav anvisningar om hur en samling 

bör gå till. Råden innefattade att inte ha för många barn eller för stor 

åldersspridning. Samlingen skulle äga rum någon timme efter fri lek och pågå i 

högst 15–20 min. Samlingarnas innehåll präglades av naturen, årstiderna och barns 

egna upplevelser kring dessa fenomen. Köhler menande istället att samlingen skulle 

utgå från barns intressecentrum men att pedagogen skulle planera den grundligt och 

att den kunde pågå i ungefär 20–30 minuter. Köhler ville att samlingen skulle vara 

barnanpassad och att det nya lärandet som ägde rum skulle kunna knytas an till 

barns tidigare erfarenheter. Samtalet som kunde ske i gruppen sågs som en väsentlig 

del för att utveckla en vi-känsla samt som ett verktyg för barn att uttrycka sina 

upplevelser och tankar. 

I och med det utvecklingspsykologiska inflytandet över samlingarna betonades allt 

mer en god dagsrytm där samlingen utgjorde en del i denna. Fokus låg även på 

barnets mognad, ålder och behov av regelbundenhet, vilket påverkade samlingens 

utformning. Det samtal i samlingen som förr bestod av fostran och sociala inslag var 

inte längre lika viktigt, synen på samlingen blev mer negativ av de som utbildade 

sig, detta då de förväntades tillgodogöra sig metoder för att kunna behålla barns 

intresse under samlingen. I takt med barnstugeutredningen betonades 

individualisering och dialog mellan varje enskilt barn och vuxen vara mer centralt. I 

Barnstugeutredningen menade man att den språkliga träningen begränsades i de 

stora samlingarna i förskolan. Om samlingar skulle ske rekommenderades det att 

ägna sig åt musik och rörelse. Men ännu en gång hade en skiftning skett i och med 

att Socialstyrelsen gav ut en arbetsplan där den individorienterade 

dialogpedagogiken kritiserades då skälet till den förändrade synen var att 

dialogpedagogiken delvis ansetts ha misslyckats. Gruppen sågs nu som en 

pedagogisk tillgång och genom att barnen fick ingå i en grupp lärde de sig sociala 

regler och kände delaktighet. Samlingarna blev i slutet av 1980-talet återigen ett 

populärt inslag på dåtidens daghem.  
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4 Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning på områden relevanta för studien. 

Forskningsöversikten tar sin utgångspunkt i olika forskningar kring fenomenet 

samling. Den svenska forskning som behandlar samlingen är äldre och inaktuell. 

Det finns endast en liten mängd forskning om barns uppfattning om samling som 

fenomen, både i den svenska och utländska forskningen. Detta belyser relevansen av 

min studie då denna fyller en kunskapslucka. Det finns dock en hel del metodböcker 

som skrivits eller översatts till svenska. Den sortering av litteratur som gjort är med 

hänsyn till studiens syfte och forskningsfrågor samt deras relevans inom 

forskningen. Nedan följer tidigare forskning tematiserad utifrån följande rubriker: 

Samlingens funktion, Ordning regler och maktpositioner i samlingen, Samlingens 

form och innehåll, Samling som mötesplats för lärande samt Samling som 

mötesplats för socialt samspel och kommunikation.   

4.1 Samlingens funktion  
En funktion i samlingen är disciplin och social ordning, där samlingen har en fastare 

struktur än övriga aktiviteter (Davidsson, 2000). Den planerade samlingen har bland 

annat som syfte att barn ska lära sig att sitta stilla och lyssna på instruktioner och att 

vänta på sin tur för att förbereda sig för fortsatt utbildning. Men även att lära barn 

olika kognitiva färdigheter såsom begrepp, koncentrationsförmåga och minne 

(Ekström 2007). En annan syn på samlingen är att skapa en känsla av identitet och 

gemenskap för de som deltar. Där får samlingen som funktion att hjälpa till att 

inordna det enskilda barnet i kollektivet. Samlingen ses som ett redskap för att 

stärka gemenskapen i barngruppen och blir ett tillfälle där alla barn kan samlas och 

en vi-känsla och gemenskap fokuseras (Rubinstein Reich, 1996).  

4.1.1 Samlingens funktion ur barns perspektiv  

Betydligt mindre forskning finns det om förskolebarns uppfattningar om samlingens 

funktion, som mest utgör de bara fragment i ett par större studier. Ehn (1983) 

återger exempel från sina etnografiska studier av daghem på hur barn ger uttryck för 

sina uppfattningar om samlingens syfte. Svaren varierade mellan de olika barnen, 

men de uppgav bland annat att den är till för att lära sig saker, såsom dagarna, 

månaderna och året. Barnen uppgav också att de har samling för att lära sig sitta 

stilla och lyssna. Morsing Berglund (1994) skriver att: ”Det märks i barnens 

intervjuer att de inte är vana vid att prata om att de lär sig, annat än när det gäller 

ordning och regler som till exempel att lära sig sitta stilla, vara tysta, vara snälla, 

inte svära, inte slåss och så vidare.” (Morsing Berglund, 1994) I författarens studie 

framhävde även barnen att de hade samling för att äta frukt.  

I de få studier som finns om barns uppfattningar om samlingens funktion, har flera 

forskare kommit fram till att barn har svårt att förstå de vuxenledda aktiviteter och 

inlärningssituationer som pedagoger styr upp. Barn kan till exempel återge delar av 

samlingen och vad de gör där, men har svårare att sätta in situationen i ett begripligt 

sammanhang. Sällan kan barn förklara samband eller uppfatta motivet för samlingen 

och varför de gör sakerna de gör (Arnér & Tellgren, 2006). Trots pedagogens 

lärointentioner med samlingen, menar Morsing Berglund (1994) att det snarare 
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handlar om förmedlande pedagogik, där barnen troligtvis varken förstår eller lär sig 

det som läraren hade för avsikt att de skulle lära sig. 

4.2 Ordning, regler och maktpositioner  
Utifrån en studie om studerandegrupper på förskollärarutbildningen och deras 

föreställningar om begreppet undervisning i förskola menar Rosenqvist (2000) att 

samlingen kan uppfattas som en undervisningssituation i förskolan. Rosenqvist gör 

tolkningen att samlingen uppfattas som en skoltraditionell undervisning, eftersom de 

intervjuade studenterna anser att samlingsstunden har likheter med en 

undervisningssituation, där det finns möjligheter att informera och undervisa när 

alla barn är samlade. Markström (2005) beskriver att samlingar som är starkt rutin- 

och ordningsskapande har en förskollärare i den bestämmande rollen. Barn som 

bryter mot ordningen genom att inte sitta stilla och inte göra vad de blir tillsagda, 

eller på annat sätt stör ordningen, får lämna samlingen till ett angränsande rum. 

Ibland straffas även hela barngruppen, vilket kan göras via tillrättavisningar, 

utskällningar eller att barnen får avbryta en rolig lek. Samlingen kan också avbrytas 

helt och inte slutföras. Dolk (2013) har studerat hur motsättningar kan uppstå i 

relationen mellan barn och vuxna i samband med förskolans värdegrundsarbete samt 

hur det påverkar maktrelationerna inom förskolan. Författaren använder sig av 

begreppet bångstyrighet när hon talar om barn som inte accepterar regler och 

normer som bestäms av de vuxna i förskolan utan gör motstånd mot dem. 

Författaren menar att de bångstyriga barnen ger sig själva ett demokratiskt utrymme 

genom att förhandla med de vuxna och visa att det finns ”andra möjligheter”. 

Författaren anser också att det inte handlar om att barn ska få sin vilja fram utan 

motståndet bör ses som en inlaga till en förhandling för att skapa utrymme för 

delaktighet (a.a).  

I studier (Leach & Lewis, 2013; Rubinstein Reichs, 1996) framkommer det att 

barnen blir avbrutna i sina pågående aktiviteter för att ha samling. Observationerna i 

Rubinstein Reichs studie (1996) visade att barn måste avbryta det de håller på med, 

infinna sig på samlingsplatsen och sitta ned på ett bestämt sätt. Barn måste även 

sitta stilla och vänta på att allt ska bli klart för samlingsstarten. Rubinstein menar att 

reglerna i samlingarna inte var dolda. I samlingarna var det vanligt att vuxna gav 

metasociala markeringar vid samtal med syfte att visa barnen vilka sociala regler 

som gäller. Ett exempel vad hon ser som metasociala regler eller markeringar: ”Nu 

har vi samling, nu måste man vara tyst, kan ni inte lyssna ordentligt, nu är det bara 

den som heter det namnet som skall svara” (Rubinstein Reich, 1996, s. 223). 

4.3 Samlingens form och innehåll 
Det som är mest utmärkande för hur en samling ser ut i förskolan är att barn och 

pedagoger oftast sitter samlade i en ring på en matta. Rubinstein Reich (1996) som 

har studerat samlingens form och utförande i förskolan menar att samlingen är en 

återkommande vardagsrutin som genomförs på en bestämd plats vid samma 

tidpunkt och med bestämda regler. Samlingens innehåll består oftast av 

närvaroupprop, almanackan, sång och rörelse, samt samtal. Närvaroupprop beskrivs 

som en betydelsefull del av samlingen för att fylla flera funktioner. Dels innebär det 

en social träning med turtagning och att följa instruktioner, och dels kan det stärka 
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gemenskapen och samtidigt barnens jagkänsla. Almanackan syftar till att skapa en 

trygghet för barnen, genom att det var ett återkommande moment som startade upp 

varje samling. Det syftar även till att tidigt bekanta barnen med olika tidsbegrepp. I 

samlingen förekommer även sång, musik, rörelse och ramsor. De är ofta årstids- 

eller traditionsbundna, dvs. kopplade till exempel till sommar, höst, jul eller påsk. 

Ofta är de också kopplade till något tema. Genom detta så används musiken och 

ramsorna till att skapa en fördjupad förståelse hos barnen. Sång och rörelse används 

för att uppmärksamma barnen när de börjar tappa koncentration eller när de tröttnat 

på att sitta still. Det är också en social träning eftersom både sånger och rörelselekar 

innehåller många moment av att härma, följa efter och göra som alla andra. Med 

sånger kan barnen tränas på olika begrepp till exempel genom räkneramsa och 

kroppsuppfattningar. Sånger och ramsor tränar också den språkliga medvetenheten, 

vilket gynnar barns språkutveckling (Rubinstein Reich, 1996). 

När den övriga verksamheten ska ta vid igen är det vanligt att pedagoger använder 

någon form av system för att låta barnen lämna samlingen. Till exempel kan det 

vara enligt ålder eller färg på strumpor. Detta markerar övergången till en ny 

aktivitet. Längden på samlingen varierar men pågår enligt Rubinstein Reich (1996) 

mellan 20–30 minuter, men enligt Sandels och Moberg (1945) bör inte samlingen 

vara längre än 15–20 minuter för att undvika att samlingen ska vara tröttande. 

4.4 Samling som mötesplats för lärande  
Samlingen kan vara ett lärandetillfälle i ett socialt samspel, när både barn och vuxna 

är samlade (Markström, 2005). Heikkilä (2006) menar att sociala och 

kommunikativa arenor behövs för att främja lärandet, vilket Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2000) understryker vikten av att skapa dessa möjligheter 

mellan barn och barn, samt mellan barn och vuxna. Haglund (2004) redogör i sin 

avhandling för en undersökning som gjorts i norska förskolor. Undersökningen 

fokuserar på samlingens funktion och vad barn förväntas lära i samlingssituationer. 

Samlingen ses som ett redskap för att barn ska kunna delta i en social och kulturell 

gemenskap men även att det blir en social situation där många barn ska delta och 

fungera som en grupp. För att detta ska kunna ske måste barn underkasta sig vissa 

regler och normer. Barn förväntas i samlingssituationer kunna behärska sociala 

regler och utveckla olika slags kunskaper. Detta arbetssätt kan likställas med 

moment i skolan där alla barn eller olika grupper samlas, där gruppen är lärarledd 

och aktiviteterna är mer eller mindre strukturerade av läraren. Avsikten med dessa 

aktiviteter är att de är gemensamma och att alla eller de flesta ska delta samtidigt. 

Eide, Os & Pramling Samuelsson (2012) belyser i sin studie att barn ska erfara 

formella och icke formella lärandesituationer i förskolan och att de formella leds av 

pedagogerna i förskolan. Samling i förskolan ses som en formell lärandesituation 

och att det är en aktivitet där hela barngruppen samlas. Simeonsdotter Svensson 

(2009) benämner samlingen som en ”pedagogisk samling” och framhäver att barns 

möjlighet till lärande är beroende på hur pedagogen utformar samlingen och om 

samlingens innehåll intresserar barnen. Samling i förskolan borde ses som en 

mötesplats ur både barn och pedagogers perspektiv men att de många gånger är 

pedagogens perspektiv som är centralt och att innehållet i samlingen som pedagogen 

förmedlar inte alltid intresserar barnen. Författaren ger exempel på att en samling 
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inte behöver betyda att barn ska sitta i en ring utan i en samling kan också lekar 

förekomma vilka kan utföras inne eller utomhus. Olofsson (2010) lyfter hur det är 

pedagogens ansvar att anpassa samlingen så det blir spännande, utmanande och 

lustfyllt för barnen, vilket utmanar pedagogerna att fånga deras uppmärksamhet.  

4.5 Samling som mötesplats för socialt samspel och kommunikation 
Samtal är ett annat moment i samlingarna. Rubinsten Reich (1996) definierar samtal 

som en verbal interaktion mellan den pedagog som leder samlingen och de barn som 

deltar, som handlar om något särskilt ämne eller tema. Samtal som förkommer i 

samlingen i olika former kan till exempel handla om vad man har gjort tidigare, att 

barnen får prata om vad de har varit med om under dagen eller helgen. Denna 

sortens samtal skapar en helhet och ger barnen en känsla av gemenskap men är 

också begreppstränande till exempel tidsbegrepp, bort från ”här och nu” situationen.  

Både Rubinstein Reich (1996) och Olofsson (2010) lyfter fram tre typer av samtal 

vid samlingssituationen. Det första samtalet kännetecknas av att det är pedagogen 

som leder och styr ämnet och som fördelar ordet mellan barnen som får prata inom 

ramen för det planerade. Det andra samtalet kännetecknas av ett förhör där 

pedagogen frågar ut barnet om sådant de redan vet. Frågorna är av ifyllnadskaraktär 

och inbjuder inte till några längre svar och pedagogen värderar ofta svaren som rätt 

eller fel. Det tredje och det sista samtalet kännetecknas av ett äkta samtal. Där har 

pedagogen ingen avsikt med samtalet utan hen bidrar med egna erfarenheter och 

ställer nyfikna frågor till barnen. Det ledda samtalet och förhöret är de 

samtalsformer som kännetecknar samlingarna i förskolan. Några som också skriver 

om språk och kommunikation är Johansson och Pramling Samuelsson (2003). De 

utgår från ett sociokulturellt perspektiv och betonar språket som en mekanism där 

människans tänkande formas och språket ses som ett kollektivt redskap som kan 

användas både för att kunna kommunicera och tänka med. Det är genom 

kommunikation och tänkande språket kan behärskas och därför är kommunikation 

en viktig del i barnets språkutveckling. I en kommunikation som handlar om barn 

som ännu inte har ett utvecklat verbalt språk blir det väsentligt att även se till den 

icke verbala kommunikationen (Emilson, 2008). En kommunikationshandling 

definieras därför av Emilson som handlingar där ingående parter, i detta fall 

pedagog och barn, är riktade mot varandra och på ett eller annat sätt svarar upp mot 

varandras signaler (a.a).   

Olofsson (2010) tar även upp att samtal i samlingen inte bara ses som positivt utan 

kan bli samlingens svaga punkt. I vissa samlingssituationer finns det inte utrymme 

för alla att komma till tals, det blir då oftast de barn som vill synas och höras som 

får komma till tals i samlingen. Det krävs att pedagoger är tydliga och medvetna om 

sin ledarroll och är lyhörda för barns idéer och tankar, samt att låta barnen få vara 

med och påverka samlingens innehåll. Olofsson menar att alla barn inte behöver 

visa sin delaktighet genom samtal utan det kan också visas genom att barnen får 

olika uppgifter att utföra på samlingen, viktigast är att alla barn får bekräftelse och 

känner sig sedda.En studie från New York, USA som gjorts kring samlingens form 

och strukturerandet är Vargo, Heal, Epperley och Kooistra (2014) som diskuterar 

effektiviteten av vad de kallar “multiple schedules”, vilket är en metod med röda 

och gröna kort för när frågor är möjliga att ställa, och regler i samlingen påverkar 
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möjligheten att räcka upp handen och prata. Syftet med studien var att minska 

antalet handuppräckningar då de menade att det tar mycket tid av 

undervisningstiden. Materialet samlades in genom att observera hur metoden 

fungerar utifrån två förskollärare med barngrupper där mängden händer i luften var 

så många att det blev problematiskt under samlingssituationen. Resultatet visar att 

användningen av dessa kort och regler för när man får tala är användbart för att 

hålla handuppräckningen och barnens talutrymme på en lagom nivå. Genom att 

använda sig av korten och reglerna för talutrymme minskar risken att bara vissa 

barn hinner få uppmärksamhet (a.a). 
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5 Teoretisk utgångspunkt  

Utifrån Säljös (2000; 2014) tolkning av Lev Vygotskijs teori om det sociokulturella 

perspektivet kommer betydelsefulla begrepp av perspektivet att lyftas fram och 

presenteras. Det sociokulturella perspektivet med betydelsefulla begrepp ligger till 

grund för kommande analys av insamlad data. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv  
Inom det sociokulturella perspektivet finns en syn på att lärande sker i alla sociala 

sammanhang (Säljö, 2014). Samling i förskolan kan beskrivs som ett socialt 

sammanhang där interaktion sker mellan varandra. Grundtanken i detta perspektiv 

är samspel mellan en grupp människor och individen själv. Det är genom interaktion 

och kommunikation med andra som individer tar åt sig kunskap och färdigheter. 

Säljö skriver ”i en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och 

kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden” (Säljö, 2000, s 

13). Människor lär sig i och utanför undervisningssituationer och att lärandet även 

sträcker sig ännu längre. Sekundära kompetenser och kunskaper bildas samtidigt. 

Den sociala omgivningen och kulturen är det mest avgörande i hur individers 

lärande och utveckling sker (Säljö, 2000). Kultur kommer från det latinska ordet 

cultu´ra och begreppet innebär bildning, odling (Nationalencyklopedin 2019). En 

kultur utgörs av de människor som lever i den, den sociala interaktionen som skapas 

och de materiella artefakter som finns i omvärlden. Kulturen sänds vidare i 

interaktion med andra som redan är en del av den, men också till de människor som 

blir en del av kulturen. Det som framkommer i interaktionen i vardagen är tankar, 

idéer och värdering som anses ingå i kulturens ramar. Förändring sker i vår omvärld 

hela tiden och gör att kulturens ramar ständigt utvecklas och förnyas, även de som 

ingår i den gör. Hur tydlig strukturen är i det kulturella sammanhanget spelar stor 

roll för hur människor väljer att förhålla sig till den. De situationer människor vistas 

i och är en del av är kulturellt och socialt betingat och kan ständigt variera beroende 

på var de befinner sig och vilka som deltar. Hur människor förhåller sig i den 

aktuella situationen grundas i de rutiner som är specifika för den kulturella 

kontexten som i sin tur bidrar med nya erfarenheter (Säljö, 2014).  

Begreppet den proximala utvecklingszonen beskriver att det finns en utvecklingszon 

nära barnens nuvarande kompetenser som kan uppnås genom stimulering, social 

kontakt och utmaningar. När barn försöker lösa problem i grupp kan de lära sig nya 

strategier som de senare individuellt kan återanvända. Utmaningarna anpassas efter 

barnens åldrar och förmågor så att de uppfattas som nåbara och rimliga. En uppgift 

för långt från barnens utvecklingszon skulle annars leda till att de inte ens försöker 

hitta en lösning. Det sociokulturella perspektivet betonar lärarens aktiva roll när det 

gäller att inspirera barn, men också att som lärare framhålla sin egen insats genom 

att exempelvis skapa arrangerade situationer, som exempelvis samlingar, som 

utmanar barns lärande (Säljö, 2000).  

Begreppet scaffolding beskrivs som att förskolläraren som vägleder barnet behöver 

ge rätt form av stöd för att den lärande ska kunna ta till sig vägledningen på rätt sätt. 

När lärandeprocessen pågår finns stödet där men ju mer den lärande klarar av själv i 
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kunskapsutvecklingen desto mer tas stödet bort och till slut behövs det inte alls 

(Säljö, 2014). 

Det sociokulturella perspektivet förespråkar barnens involvering, delaktighet och 

autonomi genom att bland annat involvera barnen i omgivningen och stimulera 

barnens delaktighet i samtalen med andra (Säljö, 2000). Begreppet mediering kan 

förstås som ett samspel som sker mellan människa och kulturella redskap, 

artefakter. Dessa redskap använder vi oss av för att vi ska kunna tolka och förstå vår 

omvärld och använda rätt redskap för att kunna agera och samspela i den (Säljö, 

2014). ”Vi kan med andra ord säga att kunskapstraderingen sker genom att 

omvärlden förtolkas – eller för att använda det begrepp som är grunden för ett 

sociokulturellt perspektiv: medieras – för barnet genom lek och annan form av 

samspel med personer i omgivningen” (Säljö, 2000, s.66).  Språket ses som ett 

viktigt redskap. Genom språket kan man på ett lättare sätt delta i samspel med 

andra. Som individ kan man alltid berätta om de erfarenheter man berikat, men kan 

aldrig dela erfarenheterna och upplevelserna med någon annan fullt ut. Begreppet 

appropriering innebär att ta till sig och bli förfogen med sociokulturella redskap i 

sociala praktiker, dvs. att lära sig nya saker.  Vi har i varje situation möjlighet att ta 

till oss, appropriera, kunskaper från våra medmänniskor i samspelssituationer (Säljö, 

2000).  

Jag anser att Vygotskijs teorier, ur det sociokulturella perspektivet, kan tillämpas till 

studien då han framhäver vikten av det sociala samspelet. Samling i förskolan kan 

ses som ett socialt sammanhang där interaktion ser mellan barn-barn samt barn-

pedagog. Genom interaktion och kommunikation med andra, tar individer åt sig 

kunskap och färdigheter. Vygotskijs sätt att tala kring den mer kompetenta som en 

viktig vägledare för barnets fortsatta sociala utveckling kan upplevas ha en 

betydelse för studiens undersökning.   
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6 Metod  

I följande avsnitt redogörs och argumenteras för valda metoder och 

tillvägagångssätt. Genomförandet beskrivs liksom dataarbetning och etiska 

övervägande. Avslutningsvis diskuteras metodkritiska aspekter. 

6.1 Fenomenografisk forskningsansats 
Studien är kvalitativ med en fenomenografisk forskningsansats som grund, eftersom 

syftet är att undersöka barns uppfattning av samlingen. Fenomenografisk forskning 

är enligt Larsson (1986) avsedd att undersöka en viss grupp individers uppfattningar 

av något och inte hur något faktiskt är. Den fenomenografiska forskningsansatsen 

studerar relationer mellan individer och beskriver variationer i att erfara olika 

aspekter av ett fenomen (Marton & Booth 2000). Skillnaden mellan hur något är och 

hur något uppfattas beskrivs som första och andra ordningens perspektiv. Första 

ordningens perspektiv handlar om fakta; det observerbara. Andra ordningens 

perspektiv beskriver hur människor uppfattar sin omgivning, vilket är essensen i den 

fenomenografiska forskningen. Inom fenomenografi är en uppfattning inte en 

individs åsikt, utan vad denne anser självklart (Larsson, 1986). I olika 

fenomenografiska framställningar används olika termer, till exempel 

”uppfattningar”, ”sätt att förstå” och ”begreppsbildning” (Marton & Booth 2000) 

Den fenomenografiska analysens huvudsyfte i föreliggande studie är att göra 

variationen av sätt att erfara och uppfatta olika aspekter i barns värld synliga. Detta 

sker genom att data analyseras med fokus på att urskilja kvalitativt olika sätt som 

barn uppfattar, erfar eller förstår något, som i denna studie är samling i förskolan.  

Det finns olika sätt att samla in forskningsunderlag. Den metod som vanligtvis 

förknippas med fenomenografin är intervjuer (Larsson, 1986). För att undersöka 

samlingens funktion och form utifrån ett barns perspektiv resulterade det i intervjuer 

med barn. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) uppfattar barn och 

vuxna världen på olika sätt, därför är det viktigt att vuxna försöker närma sig barns 

perspektiv genom dialog med barnen. Intervjuer med barn är lämplig metod när 

syftet är att ta reda på barns erfarenheter och tankar (Bengtsson & Hägglund, 2014). 

Intervju som forskningsmetod innebär att man undersöker människors olika åsikter 

och uppfattningar av ett fenomen (Denscombe, 2018) som i den här studien är 

samling i förskolan.  

6.1.1 Semistrukturerade intervjuer  

Fenomenografin som metodansats använder sig vanligtvis av semistrukturerade 

intervjuer för att undersöka hur en grupp människor upplever eller erfar ett fenomen 

(Dahlgren och Johansson 2014). Det undersökningsinstrument som användes till 

studien var semistrukturerade intervjuer som innebär att forskaren har förberett en 

lista med specifika områden och frågor som ska bearbetas under intervjun 

(Denscombe, 2018). Studien utgår från semistrukturerade, kvalitativa intervjuer 

eftersom en fenomenografisk ansats karaktäriseras av att kvalitativ metod används, 

främst eftersom syftet är att få reda på hur någon föreställer sig sin omvärld. Det 

innebär att en del frågor och teman redan är förberedda anpassat till de 

förutbestämda områden som motsvarar studiens syfte och forskningsfråga. Fördelen 

med en semistrukturerad intervju är att den inte är fullt styrd, utan personen som blir 
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intervjuad har själv rätt att svara så som han eller hon känner och hela 

intervjuprocessen blir flexibel (Bryman, 2018). Som intervjuare behöver inte frågor 

ställas i en viss ordning utan frågorna kan anpassas efter barnens svar och det finns 

ett stort utrymme för följdfrågor. Svårigheterna med semistrukturerade intervjuer är 

att det kan vara svårt att jämföra de olika intervjuerna då man inte ställt exakt 

samma frågor till de man intervjuat. Arbetet kan som Denscombe (2018) uttrycker 

bli tidskrävande. Han menar också att semistrukturerade intervjuer ställer krav på̊ att 

intervjuaren är flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd. Det krävs också att 

intervjuaren är öppen för respondentens tankar om de ämnen som bjudits in till 

samtal om.  

6.1.2 Val av informanter  

Eftersom studien syftar till att synliggöra barns uppfattningar är det barnens röst 

som är intressant i sammanhanget. Ett första urval blir då att den population som 

deltar i undersökningen är barn. Vidare har avgränsning gjorts utifrån barnens ålder 

till fyra och fem år eftersom barn i den här åldern lättare kan uttrycka sig verbalt. 

Sammanlagt har elva barn intervjuats där samtliga barn befinner sig på en förskola. 

Larsson (1986) menar på att i fenomenografiska undersökningar som gjorts har 

antalet intervjuade varierat mellan 20 och 50 personer. Men han uttrycker även att 

om man har ett omfattande material riskerar analysen, av tidsbrist inte minst, att bli 

ytlig, vilket kan underminera idén med hela arbetet. Om man gör en ytlig analys, 

försvinner poängen med en kvalitativ undersökning. Med hänsyn till detta väljer jag 

att anpassa antalet intervjuer för att kunna åstadkomma en djupare granskning för att 

upptäcka okända mönster och olika uppfattningar. Enligt Ahrne och Svensson 

(2015) kan det räcka att intervjua sex till åtta personer ur samma grupp för att öka 

säkerheten för att få ett datamaterial som är relativt oberoende av enskilda personers 

uppfattningar. Informanterna i studien valdes utifrån ett subjektivt urval som 

Denscombe (2018) beskriver att forskaren medvetet väljer informanter utifrån deras 

utmärkande egenskaper. Det kan handla om en viss relevans eller kunskap inom det 

område som studeras (a.a.).  Det betyder att en bekantskap och en god relation med 

de individer eller om fenomen som ska undersökas redan finns är chansen större att 

informanterna öppnar upp sig och delar sina funderingar och tankar (Denscombe 

2018; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Ett subjektivt urval fokuserar på 

färre antal personer men som ger mer värdefulla data för forskaren (Denscombe, 

2018).  

6.1.3 Pilotstudie  

Innan intervjuerna skulle genomföras fick jag möjlighet att genomföra en pilotstudie 

för att prova mina intervjufrågor. Två pilotstudier genomfördes, först ett enskilt 

samtal med ett barn, därefter ett samtal med två barn där samma barn vid första 

tillfället var med. Anledning var att jag ville vara säker på att mina ändringar skulle 

vara till nytta och vara till det bättre vid huvudstudien.  

Den största revideringen av intervjuguiden är att de enskilda intervjuerna byttes till 

gruppintervjuer med två barn åt gången. Under pilotstudierna framgick en stor 

skillnad mellan att samtala med ett barn eller två barn åt gången. Barnet under första 

samtalet vågade inte uttrycka sig lika mycket och jag upplevde att hen kände sig 

pressad att kunna svaren samt att det var ett måste att svara, vilket inte alls var en 
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situation jag ville utsätta dem i. Eftersom det var svårt med miljöombyte för 

intervjun, vilket kunde vara en bidragande faktor till att hen tyckte det var en 

annorlunda situation, tillfrågades barnet om vi skulle hämta ett till barn som skulle 

vara med i samtalet. Detta skapade bättre förutsättningar för barnen under 

intervjuerna och respondenternas svar blev i diskussion med varandra i riktning mot 

intervjufrågorna. Det var anledning till att det blev gruppintervjuer istället för 

enskilda intervjuer. Den anledningen till att valet inte föll för gruppintervjuer från 

början var att studien har en fenomenografisk forskningsansats som är avsedd att 

undersöka en viss grupp individers olika uppfattningar av något, alltså barns 

variationer av uppfattningar av samling. I gruppintervjuer, kan som Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) beskriver det barnen påverka varandra under intervjun. 

Jag upplevde att barnen som intervjuades i par blev påverkade av varandras svar, 

men inte i så stor utsträckning som jag antog. Övervägande togs och resulterade i att 

gruppintervjuer blev den mest effektiva metoden att använda i huvudstudien. Av 

den anledningen, liksom att materialet från pilotstudien är användbar och relevant 

för min studie, använder jag mig av och räknar in pilotstudiens genomförande och 

resultat i denna huvudstudie.  

6.2 Genomförande av intervjuer  
Samtliga barn som tillfrågades om deltagande i intervjuerna fick godkännande av 

vårdnadshavare via ett missivbrev (Se bilaga 1). I brevet gavs en uppmuntran att 

vårdnadshavarna skulle fråga barnen själva om de ville delta innan de skrev på för 

godkännande, vilket vissa barn gav bekräftelse på att de redan innan samtalet med 

mig fått förfrågan om. Pedagogerna i verksamheten var tillmötesgående under hela 

processen och var delaktiga i att samla in de påskrivna vårdnadshavarbreven.  

Genom att skapa en egen förståelse för barnens tankar om och perspektiv på 

samlingen såg jag till att delta i och uppleva deras samling innan intervjuerna med 

barnen. Gemensamma referensramar att samtala utifrån är en förutsättning för att 

skapa kontakt med barn och förstå innebörden ur barnets perspektiv (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2012). Intervjuerna genomfördes under två dagar. Under 

första dagen intervjuades sex barn, två åt gången. Under andra dagen intervjuades 

ytterligare sex barn, två åt gången, varav ett av barnen som deltog i samtalet under 

första dagen intervjuades en gång till eftersom detta barnet inte fick tillräckligt 

utrymme för att kunna yttra sig under sin första intervju. I mötet med barnen vid 

intervjutillfället fick samtliga barn först frågan om de ville vara med och svara på 

intervjufrågor samt att vara med på ljudupptagning. Informanterna informerades 

även om syftet och varför jag ville göra dessa intervjuer med just dem. Val av plats 

och tid under dagen utfördes med hjälp av pedagogerna på förskolan som gav oss ett 

lugnt och ostört rum i form av deras arbetsrum. En förutsättning för att barnen inte 

ska tappa intresset och för att kunna koncentrera sig på de olika intervjufrågorna är 

en lugn och ostörd plats. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Intervjuerna 

inträffade i samband med en samlingssituation. Efter att barnen hade deltagit i en 

samling togs barnen åt sidan för intervju. Detta med förklaring att barnen skulle ha 

den samlingssituationen att luta sig mot i samtalet. Intervjuerna inleddes det med att 

visa ett foto på barnen själva i den nyss avslutade samlingssituation som användes 

som utgångspunkt för att samtala om. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) 

framhäver att det är lättare för barn att använda sig av ett konkret material som 
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exempelvis foton när de ska återberätta något. Att ha foto som utgångsläge för 

samtal underlättar för barnen då det blir något konkret för barnen att fästa blicken på 

samtidigt som det hjälper dem att minnas. Det blir då lättare att få fram hur barnet 

uppfattar sin egen erfarenhetsvärld. Det är även viktigt att använda frågor som 

uppmuntrar barnen till berättande, för att på så sätt kunna ta reda på deras 

uppfattningar och erfarenheter. Frågor som barnen kan besvara med ett ja eller nej 

ska undvikas (a.a). Med hänsyn till detta ställdes öppna frågor och följdfrågor som 

skulle ge barnen möjlighet att utveckla sina svar (Se bilaga 2). Ett flertal frågor 

inledes med ”berätta!” eller ”jag är jättenyfiken, kan du berätta…” för att variera 

frågorna och uppmuntra barnen till berättande av deras uppfattningar. Fördelen med 

en semistrukturerad intervju är att den inte är fullt styrd, utan som intervjuare 

behöver inte frågor ställas i en viss ordning utan kan anpassas efter barnens svar och 

det finns stort utrymme för följdfrågor. Denna kunskap och val av metod med de 

semistrukturerade intervjuerna blev till min fördel då jag kunde hoppa på barnens 

uttryck, men vid behov luta mig tillbaka på mina förberedda frågor som var 

anpassade till de förutbestämda områden som motsvarar studiens syfte och 

forskningsfråga. Doverborg och Pramling-Samuelsson (2012) framhäver vikten av 
att genom att vara en aktiv samtalspartner och ställa följdfrågor visar man sig 

intresserad av det barnet förmedlar, vilket kan göra det lättare för dem att utveckla 

sina tankar om det specifika fenomenet.  

En mobiltelefon användes som utrustning för att spela in ljudet från intervjuerna. 

Denscombe (2018) anser att forskaren bör förlita sig på bestående teknik, likt en 

ljudupptagning eftersom det mänskliga minnet är ganska opålitligt (Denscombe, 

2018). Inga anteckningar gjordes under samtalet, trots att anteckningsblock och 

penna var tillgängligt. Fokus blev istället att vara delaktig i samtalet med barnen och 

uppmärksam på vad de visade och sa syftat till bilderna som visades på Ipaden. 

Intervjuernas längd varierade mellan sju till tolv minuter. 

6.2.1 Analysprocess   

Den analysmetod studien inspirerats av är en fenomenografisk analysmodell som 

Dahlgren och Olsson (1985) redogör för i sin avhandling. Dahlgren och Olsson 

visar på en fenomenografisk analysmodell som innefattar olika steg i 

analysprocessen, vilket kommer redovisas nedanför samt hur studiens har tagit 

hänsyn till analysmodellen genom bearbetning och analys av data.  

Det första steget är att forskaren bekantar sig med materialet. Det inspelade 

materialet från intervjuerna har avlyssnats för att sedan transkriberas och kunna läsa 

igenom den ett flertal gånger för att få en uppskattning om intervjuernas relevans 

och användbarhet.   

I steg två startar analysen. Här gjordes försök av att urskilja de mest betydelsefulla 

uttalandena i intervjuerna som hade fokus på studiens syfte. Detta gjordes genom att 

klippa ut dem och klistra in dem i ett nytt dokument på datorn.  

I det tredje steget sker jämförelsen mellan de olika styckena. Tidigare har en 

fördelning gjorts med vem som sa vad under intervjuerna genom att koda de 

relevanta texterna genom att ge barnen fiktiva namn. I jämförelsen gjordes försök 
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att hitta likheter och skillnader i det empiriska materialet, där färgkoder användes 

för att dela in liknande uttalanden om uppfattningar.  

I steg fyra i analysprocessen ska skillnaderna och likheterna grupperas i kategorier. I 

detta steg grupperades de stycken som sedan tidigare färgkodats. Till exempel olika 

utsagor där det kunde urskiljas att barn hade uppfattning om att pedagogen 

bestämmer.  

I det femte steget ska kategoriernas likheter sättas i fokus. Som forskare ska man här 

försöka hitta essensen i de olika kategorierna. Här behöver det bestämmas var 

gränsen mellan de olika uppfattningarna ska dras, alltså hur stor variationen inom 

kategorin kan vara utan att en ny kategori behöver göras. Detta steg i 

analysprocessen tog lång tid och det märkte att många av de tidigare kategorierna 

gick in i varandra och kunde sammanfogas. När det till slut inte längre gick att 

sammanställa de återstående kategorierna hade två huvudkategorier med fyra, 

respektive tre underkategorier skapats. 

I steg sex namnges kategorierna och namnet ska säga något om det mest 

signifikanta i materialet. Kategorierna namngavs med hänsyn till studiens 

forskningsfrågor. Den första huvudkategorin Samlingens funktion besvarar 

forskningsfrågan Hur uppfattar de deltagande barnen samlingens funktion? Den 

andra huvudkategorin Samlingens form besvarar den andra forskningsfrågan Vilka 

uppfattningar har de deltagande barnen av samling som form? 

I det sjunde steget är det viktigt att granska alla stycken och se om de skulle fått 

plats i fler än en kategori. Målet är att en kategori ska vara exklusiv. Detta moment 

brukar resultera i att flera kategorier förs samman till ett antal färre kategorier. Detta 

steg omfattar, enligt mig, hela analysprocessen där kategorierna analyseras och byts 

ut ständigt. Kategorierna bildade huvud-och underkategori som presenteras i 

kommande resultatavsnitt.  

6.2.2 Tillförlitlighet  

Bryman (2018) skriver att tillförlitligheten i ett kvalitativt arbete består av fyra olika 

kategorier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet till styrka och 

konfirmera. Trovärdigheten innebär att forskaren säkerställt att forskningen utförts 

enligt de forskningsregler som finns att förhålla sig till, samt att resultaten 

rapporteras till deltagarna. Överförbarheten är ett mått på hur resultatet går att 

överföra till liknande sammanhang eller miljöer. Pålitlighet innebär att studiens 

läsare ska kunna följa alla steg i forskningen, till exempel urval och analysmetod. 

För att skapa en pålitlighet till studien är det viktigt att skapa en fullständig 

redogörelse för alla steg i forskningen. Möjlighet till styrka samt konfirmation 

innebär att säkerställer att inga personliga värderingar och åsikter får påverka 

utförandet och slutsatsen.   

För att försöka uppfylla ovanstående kriterier har en noggrannhet i beskrivningar för 

hur tillvägagångssättet i de olika stegen utförts i forskningsprocessen, samt de val 

som gjorts. Detta för att kunna ge en helhetsbild av tillvägagångsättet samt för att 

andra ska kunna göra en liknande undersökning. Bryman (2018) menar dock att 

inom kvalitativ forskning är inte undersökningens huvudsakliga mening att det ska 
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gå att reproducera eller generalisera den till en annan miljö, utan resultaten ska 

istället kunna generaliseras till teori. I bearbetningen av data har en medvetenhet av 

att undvika personliga åsikter tagit hänsyn till för att stärka tillförlitligheten.  

6.2.3 Forskningsetiska överväganden och genomförande  

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra forskningsetiska huvudkrav som har tagit 

hänsyn till i studien. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de 

berörda inom forskningen om forskningsuppgiftens syfte. Utifrån detta krav har ett 

informationsbrev delats ut med hjälp av förskollärare på den utvalda förskolan till 

de berörda vårdnadshavarna i studien. I informationsbrevet kommer namn, syftet 

med undersökning samt att det är frivilligt för barnen att delta att framhävas. Med 

utgångspunkt i samtyckeskravet som innebär att varje deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan. För att uppfylla detta krav har 

barnen tillfrågas innan och vid intervjutillfällena och de blev medvetna om att det är 

frivilligt och att de kan avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om alla i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och alla 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

För att uppfylla detta har inga namn på barn eller förskoleverksamheter tilltalats vid 

namn. Med hänsyn till nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter insamlade om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Utifrån detta kommer 

alla uppgifter i denna studie förvaras oåtkomligt för obehöriga förutom handledare 

och examinator vilket framkommit i informationsbrevet till de berörda 

vårdnadshavarna. De berörda är även medvetna om att det finns möjlighet att ta del 

av materialet om de önskas. 

6.3 Metoddiskussion  
Ett alternativ som har övervägts att ha med som en del i insamlingen av studiens 

data är att göra observationer av samlingen för att ge studien fler infallsvinklar kring 

fenomenet samling. Detta förslag valdes bort med hänsyn till studiens 

forskningsansats som är fenomenografi. Med observationer skapar det svårigheter 

att synliggöra barns uppfattningar av fenomenet samling, då de inte får samma 

möjlighet att uttrycka sig om det under en samlingssituation som de får i intervjuer 

när frågan ställs till dem. Att nå barns perspektiv under observationer skapar också 

dessvärre svårigheter och ett stort ansvar ligger på mig vid tolkning av vad barnen 

säger och gör. Avgränsningen för metoden är därför med hänsyn till studiens 

forskningsansats samt syfte.   
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7 Resultat och analys  

I följande avsnitt redovisas de resultat som studien har visat. Barnen som intervjuats 

har blivit avidentifierade och fått fiktiva namn. Det var totalt elva barn som deltog 

som fick namnen: Alice, Maja, Lilly, William, Liam, Ella, Wilma, Noah, Lucas, 

Oliver och Oscar. Som tidigare nämnt presenteras resultatet och analysen utifrån en 

fenomenografisk analysmetod som har som huvudsyfte att göra variationen av sätt 

att erfara och uppfatta olika aspekter i barns värld synliga. Detta har skett genom att 

data analyserades med fokus på att urskilja kvalitativt olika sätt som barn uppfattar, 

erfar eller förstår samlingen i förskolan. Teoretiska begrepp har applicerats på 

händelserna för att analysera, försöka tolka och förstå det som skett.  

Resultatet redovisas under två huvudrubriker med tillhörande underrubriker som 

visar på variation i datan. Kategorierna som har funnits utifrån studiens 

forskningsfrågor är: hur uppfattar de deltagande barnen samlingens funktion och 

vilka uppfattningar har de deltagande barnen av samling som form. 

Huvudkategorierna är Samlingens funktion och Samlingens form.  

7.1 Samlingens funktion  
Under följande huvudkategori kommer barnens uppfattningar av samlingens 

funktion redogöras. Underkategorierna är: Samling som krav, Lärandefunktion, 

Samhörighet och Lektillfälle. 

7.1.1 Samling som krav  

Barnen har olika sätt att förstå samlingens funktion. De barn som svarar att de inte 

vet, eller måste tänka ger en antydan om att de inte vet varför de har samling, dvs. 

samlingens funktion. En tolkning är att barnen uppfattar det som en ritual under 

dagen som de måste eller förväntas delta i och som de inte funderar över.  

Oliver: Jag vet inte. Måste tänka...  

En annan uppfattning är att samlingen ses som ett krav från omgivningen då barnen 

beskriver att samlingen är till för att lära sig att sitta stilla.  

Alice: För vi ska lära oss... Kanske sitta still. 

Maja: Ja för det måste vi! För att vi måste lära oss det sen när vi ska gå i 

skolan. De gör det. 

Alice: Ja… 

En del av barnen uppfattar samlingens funktion som ett tillfälle då det ger en 

antydan om att de måste lära sig sitta stilla för att det är något de kommer göra i 

skolan. En uppfattning som kan tolkas vara kravfylld där barnen känner sig tvingade 

över att lära sig för någon annan skull. Samling, som kan ses som en disciplinerad 

situation, kan tolkas skapa en kultur där barnen måste sitta stilla. Barnen tycks 

approprierat de normer och oskrivna regler som infinner sig under en samling där 

krav från framförallt pedagoger, men även barn, är att sitta stilla. Barn som på något 

sätt visar motvillighet till att infinna sig på samlingen, men till slut infinner sig på 
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samlingen kan ge antydan om att det är ett krav från pedagoger att de måste delta i 

samlingen.  

Lucas: Vi måste vara med. 

Oscar: Annars blir fröken arg.  

Detta visar att barnen uppfattar samlingen som ett krav genom att de måste vara 

med på samlingen, annars ger det konsekvenser genom att fröken blir arg. Alice ger 

ytterligare exempel på vad de gör när de inte vill delta i samlingen.  

Alice: Då får man vänta tills man ändrat sig. 

I analysen kan det tydas att hur tydlig strukturen är i det kulturella sammanhanget 

spelar stor roll för hur människor väljer att förhålla sig till den. De situationer 

människor vistas i och är en del av, är kulturellt och socialt betingade kan ständigt 

variera beroende på var de befinner sig och vilka som deltar. De barn som säger att 

de måste vara med i samlingen har tagit till sig det av pedagoger och barn som 

också är med i samlingen. Hur barnen förhåller sig i den aktuella situationen 

grundas i de rutiner som är specifika för den kulturella kontexten som i sin tur bidrar 

med nya erfarenheter. Detta indikerar på barnens uppfattning av hur de förhåller sig 

genom att delta i varje samling.  

Barn som uppfattar samlingen som sysselsättning för att vänta in maten kan 

förklaras att samlingens funktion är en övergång mellan olika aktiviteter. Barnen 

behöver därför delta i samlingen för att kunna delta i en ny aktivitet.  

Oliver: Det är väl för att vänta på maten… 

Det kan tolkas att samlingens funktion inte ses som betydelsefull eller att barnet inte 

intresserar sig för innehållet i samlingen. Om barnet inte intresserar sig för det som 

kommuniceras om, eller görs i samlingen kan det vara en antydan om att barnet inte 

är med i det samspel som är mellan de deltagande. Eftersom det är i interaktion och 

kommunikation med andra som barnen tar åt sig kunskaper och färdigheter kan det 

tolkas att barnet inte är intresserad eller uppmärksam i sammanhanget. Därmed kan 

inga kunskaper eller färdigheter tas upp och samlingen blir inte lika meningsfull för 

detta barn som för de andra som är med i samspelet. Olivers uppfattning av 

samlingen funktion blir därför inget mer än ett krav som innebär att han måste 

infinna sig i samlingen för att vänta in nästa moment i förskolan.  

7.1.2 Lärandefunktion 

En variation av lärande beskriver barnen förekommer i samlingen. William som 

berättar att han har lärt sig vara snäll och ta hand om andra barn under samlingen 

kan ge antydan om samlingens funktion som ett socialt sammanhang där interaktion 

sker mellan varandra.  

William: Jag har bara lärt mig vara snäll…  

Lilly: Jag med! 
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William: Och att ta hand om barn. Det är jag bra på.  

Det kan tolkas att den interaktion som sker mellan barnen i samlingen bidrar till att 

barn tar till sig färdigheter och kunskaper som avspeglas med goda handlingssätt 

mot varandra. Detta lärande som individer och kollektivet, barngruppen, tar med sig 

från samlingen kan de sedan använda i andra situationer utanför samlingen. 

En annan uppfattning av lärande berättar Lilly, som menar att samlingens funktion 

är att lära sig saker.  

Lilly: För att lära sig.  

Intervjuare: Så det är för att lära sig? Har ni lärt er något i samlingen? 

 Lilly: Ja bokstäver. 

Lilly berättar att hon har lärt sig bokstäver genom att de ibland brukar använda sig 

av bokstäver i olika former i samlingen. Detta kan indikera på att barnen under 

samlingen har blivit utmanade och stimulerade i grupp för att få kunskap om 

bokstäver. Genom scaffolding av en pedagog har barnen fått vägledning och 

stöttning genom lärprocessen. För Lilly behövs inte samma stöd längre då hon har 

approprierat bokstäver, men kan ändå bli utmanad för att utvecklas.  

Resultatet visar ett annat lärande som är hur barnen genom samlingar lär sig sånger. 

Ella beskriver hur de under samlingen tränar på sånger till Luciauppvisningen.  

Ella: Vi sjunger… Vi övar till Lucia.  

Ella berättar att hon lärt sig Luciasånger eftersom de brukar träna på julsånger i 

samlingen. Detta indikerar på att ett lärande har skett i ett socialt sammanhang där 

scaffoldning av pedagogen som har väglett och gett stöd åt barnen för att lära sig 

sångerna. I resultatet såg barnen möjlighet att arbeta med temaarbete vilket barnen 

beskriver är ett återkommande moment i samlingen.  

Lilly: Men vi pratar om djur… 

William: Vadå för djur? 

Lilly: Olika djur som vi målat och tagit reda på saker om… 

Intervjuare: De djuren i ert temaarbete? 

Lilly: Ja!  

I samlingen får barnen tillsammans arbeta med de djur som infinner sig i 

temaarbetet. Detta visar på samling som ett socialt sammanhang där interaktion sker 

mellan varandra. Här skapas en kultur som utgörs av de som infinner sig i 

samlingen, den sociala interaktionen som skapas och de materiella artefakter som 

finns i omvärlden. Samlingen kan här tolkas vara en samspelssituation där alla barn 

har möjlighet att ta till sig, appropriera, få kunskaper av varandra i riktning mot det 

innehåll som temaarbetet består av. Samlingen bidrar därför till en lärandefunktion 

där pedagoger genom scaffolding kan överföra kunskaper till barnen.  
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7.1.3 Samhörighet  

Vissa barn uppfattar samlingen som en samhörighet, där tillhörighet och 

gruppkänsla skapas. Flera barn nämner ofta varandra i intervjuerna genom att de 

räknar upp vilka som deltar i samlingen eller nämner vilka som inte är med.  

Maja: Vi är allihop tillsammans.  

Alice: Ja men om de är sjuk är de inte med. Eller ledig.  

I analysen ges en antydan om att det har skapats en kultur där de som tillhör 

gruppen är tillsammans och om någon inte deltar i samlingen saknas de. Det kan 

tolkas att i den kultur som samlingen skapat sker mediering. Aktiviteter där 

traditionella högtider bidrar till samhörighet i grupp, sker samspel mellan barnen 

samt kulturella redskap.  

Lilly: …När vi har samling och någon fyller år så får den som fyller år ta 

brevet och knyta upp och jag fyllde år igår. Vi brukar sjunga för den som fyller 

år… 

Genom kulturella redskap, som i detta fall språket, så skapas en samhörighet mellan 

deltagarna i gruppen där samspel och kommunikation inträffar. Samlingens funktion 

kan då uppfattas vara för att skapa samhörighet och en känsla att tillhöra en grupp.  

7.1.4 Lektillfälle  

Resultatet visar uppfattningar om att en del barn ser samlingen som ett tillfälle att 

leka. Barnen ger exempel på sånger, lekar, rörelse, påsar med olika material i, 

bokläsning som de menar fyller samlingens funktion.  

Oscar: Man sjunger. Och läser bok ibland. 

Maja: Ibland gör vi gymnastik, upp och ner. Det är kul!  

Lucas: Björnen sover. Vi brukar leka olika lekar…  

I analysen av resultatet kan det tolkas att samtliga aktiviteter sker genom samspel 

mellan en grupp människor och individen själv. Det är genom interaktion och 

kommunikation med andra som barnen kan ta åt sig av kunskaper och färdigheter. 

Barnen får genom lek och interaktion med varandra möjlighet att ta åt sig kunskap 

och färdigheter på ett lustfyllt sätt.  

7.2 Samlingens form  
Under följande huvudkategori kommer barnens uppfattningar av samlingens form 

redogöras. Underkategorierna är: Samlingens placering, Barnens placering i 

samlingen, Barns delaktighet och inflytande. 

7.2.1 Samlingens placering  

Nästintill samtliga barn beskriver samlingen som ett återkommande moment i 

förskolan som infaller dagligen.  

Lilly: Nästan varje dag. Inte på lördag och söndag. 
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Barnens uppfattar om när samlingen utspelar sig varierar. En del barn säger att 

samlingen är i anknytning till något annat moment och säger: 

Ella: Efter vi varit ute.  

Oliver: Innan vi ska äta.  

Vidare visar resultatet att barnen har olika sätt att förstå var samlingen genomförs. 

Ett flertal barn beskriver den gröna, runda mattan som platsen där de har samling. 

En del barn associerade den gröna mattan med just samling och har uppfattning om 

att när barnen sitter på den gröna mattan så har de samling.  

Intervjuare: Hur kan du veta att det är samling? 

Lucas: Det är en grön matta…  

Lilly: Vi sitter på en matta och har samling. 

En del barn gav svar att de har samling utomhus och i skogen. I intervjuerna visas 

att de barn som gav svaren att de har samling ute var i samma barngrupp och har en 

stor del av sina samlingar utomhus. Maja berättar om olika typer av samlingar där 

hon förklarar att vissa har samling inomhus och andra har samling utomhus.  

Maja: Vissa är inne. Andra är ute. Ibland är vi i skogen och ibland här. (Pekar 

på utegården). 

I analysen av resultatet framkommer det att beroende på vilken barngrupp barnen 

tillhör, har en egen kultur skapats. Den kultur som barnen erfarit ger uttryck i deras 

uppfattning av samlingens form.  

7.2.2 Barns placering i samlingen  

I resultatet framkommer det en variation av barnens uppfattningar av samlingens 

placering. De barn som beskriver att samlingen är inomhus, placerad på en matta 

ger varierande uppfattningar och erfarenheter av var på mattan de ska sitta. William 

berättar om sin erfarenhet av barnens placering i samlingen:  

William: Vi får sitta vart vi vill. På min gamla förskola får vi sitta på våra 

vanliga platser.  

William har erfarenhet av att sitta på namnskyltar på mattan, där platser sen tidigare 

är bestämda av pedagogerna. I resultatet synliggörs att ett fåtal barn beskriver att det 

är fröken som bestämmer var i samlingen barnen ska sitta. En annan uppfattning 

som barnen delger är att de själva bestämmer var på mattan de ska sitta. Lilly 

berättar att hon ibland väljer var hon vill sitta i samlingen, men om hon inte vet var 

hon ska sitta ber hon fröken om hjälp.  

Lilly: Ja men fröken brukar säga det när vi inte vet… Man måste sitta på 

kanten annars blir det inte plats. 

Intervjuare: Plats för vem? 
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Lilly: Alla barn. 

I analysen av resultatet kan det tolkas att Lilly väljer att be fröken om hjälp genom 

att hon anses som viktig vägledare för barnets fortsatta sociala utveckling. Genom 

scaffolding beskrivs den vuxne som den vägledare för barnet som behöver ge rätt 

form av stöd för att den lärande ska kunna ta till sig vägledningen på rätt sätt.  

7.2.3 Barns delaktighet och inflytande  

Barns uppfattningar om hur deras delaktighet och inflytande synliggörs i samlingen 

varierar. Samtliga barn nämner att det är pedagogerna som bestämmer i samlingen. I 

resultatet synliggörs att barnen inte får så mycket möjlighet till inflytande genom att 

uttrycka sina tankar eller idéer. De barn som upplever att de får vara med och 

bestämma, ger exempel på situationer när deras inflytande och delaktighet kan 

komma i uttryck.  

Noah: Fast vi får också bestämma. Som vilken frukt vi vill ha. Äpple eller 

päron.  

Noah ser sig ha inflytande genom att han själv får välja vilken frukt han vill ha 

under fruktstunden, som är en situation i samlingen. En annan uppfattning berättar 

William och Lilly är att de får vara med och bestämma vilka lekar de ska göra under 

samlingen. 

William: Jo! Ibland vissa lekar och såna grejer.  

Lilly: Ja kanske vad vi ska leka med.  

William: Men då har fröken frågat oss.  

Lilly och William uppfattar sig delaktiga och har inflytande genom att vara 

delaktiga i sammanhanget och möjlighet till inflytande genom att bestämma vad de 

ska göra för lekar i samlingen. Det som samtliga barn, som beskriver inflytande och 

delaktighet, har gemensamt är hur de gör sig delaktiga och det är genom språket. I 

analysen av resultatet kan detta indikera på att genom språket kan vi på ett lättare 

sätt delta i samspel med andra och ha möjlighet att påverka vår situation.  

William avslutar deras dialog med att ta upp att det är fröken som frågat dem. Det 

visar sig i resultatet vara fler barn som ger liknande svar om att fröken ofta ställer 

frågar och det är då barnens delaktighet och inflytande i samlingen kan komma i 

uttryck. Några barn berättar att för att svara på de vuxnas frågor i samlingen har de 

olika strategier för att göra sig hörda.  

Alice: Vi räcker upp handen och är tyst. 

Maja1: Vi räcker upp handen… 

Alice: Ibland gör vi så ibland brukar vi bara säga. 

Ett flertal barn svarar att de räcker upp handen för att svara på pedagogens frågor. 

Alice svarar att hon ibland räcker upp handen, men ibland väljer att uttrycka sig 
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direkt. För att svara på en fråga beskriver Lilly att hon måste kunna svaret på 

frökens fråga, då får hon räcka upp handen.  

Lilly: Om jag kan svara på en fråga. Om jag kan frågan räcker jag upp handen.  

Oliver berättar att han bara brukar prata i samlingen om fröken frågar honom något. 

William framför liknande uppfattning vid svar av pedagogernas frågor och säger: 

William: Räcka upp handen. Ibland får jag säga då, men ibland inte.  

Om fler barn räcker upp handen och vill svara på pedagogens fråga är det inte alltid 

säkert att samtliga barn får uttrycka sig eftersom det oftast är en som får ordet. Det 

är då pedagogen som bestämmer vem som får svara på frågan. William menar att de 

får möjlighet till delaktighet och inflytande när pedagogerna släpper in dem i 

samtal. Han berättar att ibland går de runt i en cirkel för att alla ska få uttrycka sig, 

de använder sig av turtagning. Även vid val av lekar berättar han att alla någon gång 

får välja vad de ska göra. Detta ger samtliga barn möjlighet till delaktighet och 

inflytande genom ett aktivt deltagande och möjlighet att få prata. Ytterligare en 

uppfattning om barnens inflytande i samlingen vid svar på pedagogernas frågor 

berättar Noah är att han uttrycker sig utan att räcka upp handen.  

Noah: Jag säger bara.  

I samtliga intervjuer uppkommer begreppet bestämmer, vilket har bidragit till hur 

barnens delaktighet och inflytande har synliggjorts. Barnen beskriver hur de anser 

att det är pedagogerna som bestämmer i samlingen, vilket bland annat Liam och 

Wilma förklarar är genom att det är fröken som bestämmer när de ska ha samling.  

Liam: Fröken säger att det är samling. De bestämmer det.   

Wilma: De bara säger det. När vi hör att de ropar samling då kommer vi. Vi 

måste städa upp så snabbt. 

Barnen har inget inflytande i när en samling ska börja. Barnen beskriver hur de ofta 

blir avbrutna i sin pågående lek och behöver städa undan för att snabbt infinna sig i 

samlingen.  

7.3 Sammanfattning av resultat  
Syftet med studien var att bidra med kunskap om barns uppfattningar av samling 

med fokus på samlingens funktion och form.  Det framkom i analysen att de 

deltagande barnens uppfattningar av samlingens funktion varierar där en del barn 

såg samlingen som en ritual i förskolan där de måste delta. Andra såg det som ett 

tillfälle där de behöver lära sig att sitta stilla för att förbereda sig för skolan, medan 

andra såg samlingen som en övergång mellan aktiviteter. Vissa barn såg 

möjligheterna med samlingen där de kan lära sig saker, vara en bra kompis och 

känna samhörighet som grupp genom samlingen. Barns uppfattning av samlingens 

form visar att samlingen är ett dagligt återkommande inslag i förskolan som 

genomfördes på en grön, rund matta men kan även genomföras utomhus. Barnen 

uppfattar att det är pedagogen som har den bestämmande rollen i samlingen, men att 

de har möjlighet till inflytande i vissa situationer om möjligheten ges av 
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pedagogerna. Barns uppfattningar går från att beskriva yttre aspekter, hur man gör, 

till att uppfatta att de också uppfattar att de har möjlighet till inflytande dvs. inre 

aspekter av samling som form. Flera barn förklarade att ofta ställs frågor av 

pedagogerna och om barnen vill svara måste de räcka upp handen. Det är 

pedagogerna som bestämmer vem och när barnen får uttrycka sig i samlingen. Vid 

vissa tillfällen ger barn uttryck för att de uppfattar att de får större möjlighet till 

delaktighet och inflytande då frågan går runt i samlingen så samtliga barn får 

möjlighet att svara. Kommunikationen visar sig ha en central roll för barnens 

inflytande då flera av barnen använder sig av sitt verbala språk då skapar möjlighet 

att påverka samlingen. 
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8 Diskussion  

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Först 

presenteras en resultatdiskussion följt av förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen är uppdelad efter samlingens funktion och samlingens form 

för att lättare synliggöra hur de två olika forskningsfrågorna blivit besvarade.  

8.1.1 Barns uppfattningar av samlingens funktion  

I studien har de deltagande barnens uppfattningar av samling som fenomen 

synliggjorts med fokus på att urskilja deras uppfattningar om fenomenet. I tidigare 

forskning (Davidsson, 2000; Rubinstein Reich,1993; Ekström, 2007) poängteras att 

samlingen har en fastare struktur än andra situationer i förskolan där samlingens 

funktion bland annat är att lära barn att sitta still, vänta på sin tur eller lyssna på 

instruktioner. I resultatet synliggörs barnens uppfattningar om samling som ett mer 

strukturerat moment i förskolan. En del av barnen uppfattar samlingen som ett 

moment som de är tvungna att delta i, där samlingens funktion bland annat handlar 

om att lära sig sitta still. Rubinstein Reich (1993) framhäver att pedagoger ser 

funktionen med samlingen som främst social träning eller att träna inför skolan, 

vilket i resultatet framkom genom att några av barnen uttalar sig om det. Om 

pedagogerna på den verksamhet där de deltagande barnen går har som intentioner 

med samlingen att barnen ska lära sig att sitta stilla har barnen uppfattat det. De barn 

som berättar att man gör det i skolan och därför behöver de lära sig detta, kan ge en 

antydan om att detta kan vara att barnen uppfattar samlingen som ett tillfälle som är 

mer strukturerat än övriga situationer. Barnen ges möjlighet till att lära sig de regler 

och normer som de kommer att ha nytta av när de sen börjar skolan. Det kan även 

finnas en längtan hos barnen, då det är de äldsta barnen på förskolan som nämner 

detta och som snart ska vidare till skolan. 

Morsning Berglund (1994) framhäver i sin studie att det märks i barns intervjuer att 

de inte är vana vid att prata om att de lär sig. Annat är det när det gäller ordning och 

regler som till exempel att lära sig sitta stilla, vara tysta, inte slåss och så vidare. I 

studiens resultat framkommer det att barnen gärna utvecklar sina svar av vad de lär 

sig i samlingen, där lärandet inte bara handlar om ordning och regler. Barnen ger 

exempel på kognitiva färdigheter som de berikat under samlingen som Ekström 

(2007) beskriver innefattar bland annat olika begrepp, koncentrationsförmåga och 

minne.  

Gemenskap, samhörighet och att samlas i grupp är också något som framkommer i 

intervjuerna. Rubinstein Reich (1993) beskriver hur samlingen ger de som deltar en 

känsla av identitet och samhörighet och ses som ett redskap att stärka gemenskapen 

i barngruppen. Detta går tillbaka ända till Fröbels Kindergarden där samlingens 

funktion bland annat innefattade en social samhörighet genom att samlas i grupp. 

Detta synliggör samlingens funktion om barngruppens samhörighet och gemenskap 

fortfarande finns kvar och att det har betydelse för de deltagande barnen. Tidigare 

forskning som berör detta handlar mestadels om att synliggöra pedagogers 

intentioner med samlingen. Ett bidragande till forskning ur ett barns perspektiv är 
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därför att synliggöra barnens uppfattningar. Vilket är att även barn ser samlingens 

funktion som möjlighet att få känna gemenskap och samhörighet genom att samlas i 

grupp.  

I studiens introduktion poängteras att samling som begrepp inte fått tillträde i 

läroplanen (Skolverket, 2018), men att det finns en framskrivning om gruppens 

betydelse för barns lärande och sociala utveckling. I resultatet synliggörs barns 

uppfattningar av olika lärande som de berikat under samlingen. Många av de 

lärande kan kopplas till läroplanens mål och riktlinjer. Ett lärande som ett av de 

intervjuade barnen framhäver är att han lärt sig att vara en bra kompis och ta hand 

om andra. Detta lärande kan appliceras under normer och värden i läroplanen, vilket 

ger ytterligare en framskrivning och betoning av samlingens betydelse för barns 

utveckling. Med avseende till detta anser jag samlingens betydelse och möjlighet till 

utveckling och lärande ska lyftas. Beroende på undervisningen och pedagogers 

förhållningssätt kan samlingen i förskolan ha stor betydelse för barnen. 

Simeonsdotter Svensson (2009) poängterar att barns möjlighet till lärande är 

beroende på hur pedagogen utformar samlingen och om samlingens innehåll 

intresserar barnen.  

8.1.2 Barns uppfattningar av samlingens form 

Resultatet visar att kommunikation har en central roll för barnens inflytande. Det 

kulturella redskap som av Säljö (2000) lyfts fram som betydande är språket. Det 

framkom att flera av barnen som använde sig av sitt verbala språk kan påverka 

samlingen och dess innehåll. Genom kommunikation kan barnen påverka bland 

annat samlingens innehåll genom att uttrycka sig om vad de vill ha för lekar eller 

sånger. De kan påverka genom att berätta vilken frukt de vill ha, eftersom ett flertal 

barn ser sitt inflytande genom att få bestämma frukt själv. För att kunna uttrycka sig 

i andra situationer i samlingen använder barnen kroppsspråk genom att många barn 

räckte upp handen. Genom att göra en gest visar barnen pedagogen att de vill få 

möjlighet att uttrycka sig, men att möjligheten till att få uttrycka sig ligger hos 

pedagogen som ger ut ordet. Rubinstein Reich (1993) och Olofsson (2010) som 

lyfter fram olika typer av samtal vid samlingssituationer nämner att det är 

pedagogen som leder och styr ämnet samt fördelar ordet mellan barnen som får 

prata inom ramen för det planerade. En del barn har en förståelse för att ibland inte 

bli tilldelade ordet och då inte få möjlighet till att uttrycka sig. Det andra samtalet 

kännetecknas av ett förhör där pedagogen frågar ut barnet om sådant de redan vet 

(Rubinstein Reich, 1993; Olofsson, 2010). Detta uppfattar barnen eftersom de 

berättar att om de vill svara på en fråga som ställs av pedagogen i samlingen ska de 

räcka upp handen och vänta på att få ordet. Barnen uppfattar pedagogen i den 

bestämmande rollen som leder samlingen och det som ska kommuniceras om, 

genom att de endast ska besvara på pedagogens fråga om de räcker upp handen. I 

det sista samtalet har pedagogen ingen avsikt med samtalet utan hen bidrar med 

egna erfarenheter och ställer nyfikna frågor till barnen (Rubinstein Reich, 1993; 

Olofsson, 2010). En resonerande tanke är om den sistnämnda formen av 

kommunikation skulle förekomma mer i samlingen, skulle barnen känna sig mer 

delaktiga och ha större inflytande i samlingen? Sannolikt skulle de kunna uppfatta 

mer delaktighet eftersom de får möjlighet att uttrycka sina egna tankar, funderingar 

och upplevelser. Däremot om de får ett större inflytande skulle bero på responsen de 
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får av pedagogerna. Skulle deras tankar och formuleringar komma i uttryck för att 

kunna påverka, eller skulle det inte tas på allvar?  

Något som genomsyrar studien är barnens uppfattningar av fröken i den 

bestämmande rollen. Barnen ger trots det exempel på hur de har möjlighet till 

inflytande i vissa situationer. Det intressanta är de situationer som barnen nämner, 

hur mycket barnen egentligen har inflytande över. Vi kan ta exemplet om att barnen 

ser sitt inflytande genom att de får välja frukt. Där har de ofta två eller tre olika 

fruktsorter att välja mellan, som pedagogen innan gjort en begränsning i barnens 

valmöjligheter. Även i deras inflytande över att få välja sång eller lek, finns det en 

avgränsning sen innan. I deras möjlighet att få uttrycka sig är det ofta specifika 

frågor av pedagogen som de behöver svara på för att få uttrycka sig. Eide, Os och 

Pramling Samuelsson (2012) visar på hur pedagogerna genomför samlingen så att 

barnen ges möjligheter att känna grupptillhörighet och deltagande men begränsar 

möjligheterna att påverka innehållet i samlingen. Pedagogerna lyssnar på barnen, 

både verbalt och via ansiktsuttryck och kroppsspråk men endast så länge det passar 

in i pedagogens planerade struktur. Hur mycket barnen har inflytande över i de olika 

moment som de får möjlighet till av pedagogerna, kan framhållas som en vilseledd 

uppfattning. Till största del är det pedagogernas förhållningsätt som avgör om 

barnen blir delaktiga i förskolan eller inte. En förståelse för att många situationer 

både i och utanför samlingen, med alla barns behov och intressen i fokus, behövs 

avgränsning av pedagoger för att verksamheten ska fungera. Ideligen finns det fler 

möjligheter att ge barnen ett större inflytande i, vilket kan leda till större delaktighet 

då barnens intresse kommer till uttryck. Att poängtera är, hur Dolk (2013) 

framhåller, att barnen ger sig själva ett demokratiskt utrymme genom att förhandla 

med de vuxna och visa att det finns ”andra möjligheter”. Motståndet bör därför ses 

som en inlaga till en förhandling för att skapa utrymme för delaktighet (a.a).  

8.2 Fortsatt forskning  
Föreliggande studie har synliggjort barns uppfattningar av samlingens funktion och 

form genom att barnen själva har fått berätta om sina uppfattningar. Genom studiens 

gång har fler intressen och funderingar utvecklas som kan vara bidragande till 

fortsatt forskning. I och med den brist av tidigare forsning som berör barns 

perspektiv är jag enig om att vidare förlag till fortsatt forskning är ur barns 

perspektiv, där fler fenomen i förskolan kan studeras. Detta för att lyfta barnens 

perspektiv eftersom det är en viktig del i förskoleverksamheten där vuxna arbetar 

för barns bästa.  

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att se hur ett arbetslag tar hänsyn till 

studier där barns redovisade uppfattningar av samlingen redogörs genom att 

förändra och anpassa sitt arbetssätt för att se vilka resultat det hade utfallit i. Detta 

kan redogöras genom en fortsatt forskning med den här studien som utgångspunkt. 

De deltagande barnens pedagoger skulle ta hänsyn till barnens uppfattningar om 

samlingen för att därefter anpassa sitt förhållningssätt under samlingen. 

Samlingssituationerna skulle därefter observeras, samt göra nya intervjuer med 

samma grupp av barn för att se om det skett en förändring. Detta handlar om 

betydligt mer tid för att studera kring ett ämne och kan inte förknippas med en 

period på 15 veckor som den här studien har utformats på. Men att se att den 
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forskning som görs ur barns perspektiv faktiskt tas hänsyn till av pedagoger som 

arbetar inom förskoleverksamheten och se vilka didaktiska implikationer det skulle 

ge. Forskning som görs utifrån ett barnperspektiv och undersöker pedagogers 

förhållningsätt och ställningstagande tror jag är lättare att relatera till sitt handlande 

eftersom det ligger nära sitt egna perspektiv. Men att försöka nå barns perspektiv 

tror jag är betydligt mer utvecklande. Både för barnen och för sitt egna 

förhållningsätt och handlande. 
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Bilaga 1  

INFORMATION OM MEDVERKAN I EXAMENSARBETE OM HUR 

BARN UPPFATTAR SAMLINGEN I FÖRSKOLAN 

 

Detta brev är information till vårdnadshavare och barn som tillfrågats om 

deltagande i mitt examensarbete om barns uppfattningar av samling i förskolan.  

Hej! 

Jag heter Julia och går sista terminen på förskollärarprogrammet vid 

Linneuniversitetet i Kalmar. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete som handlar 

om barns tankar om samlingen i förskolan. Jag kommer använda mig av 

barnintervju som metod och det är därför jag nu vänder mig till er.  Deltagandet 

innebär att jag kommer att samtala med ert barn enskilt i cirka 15 minuter och 

samtalet kommer att dokumenteras med hjälp av röstinspelning. Data kommer att 

hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt 

avskilt från personuppgifter. Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Innan själva genomförandet 

kommer jag att fråga ert barn om deltagande.  

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är 

villigt att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande och lämnar till personal på avdelningen senast 2/12–2019. Om ni har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig (se nedan för 

kontaktuppgifter). Om ni önskar att ta del av ert barns intervju är ni välkomna att 

kontakta mig.   

 

Kontaktuppgifter: 

Studentens namn: Julia Wijkman  

Studentens e-postadress: Jw222tm@student.lnu.se  
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Jag kommer inte att sprida barnets identitet vidare till någon annan. Jag kommer 

även radera ljudupptagning när undersökningen är avslutad.  

  

 

Underskrift och namnförtydligande av student vid Linneuniversitetet Kalmar  

 

 

__________________________________________________________  

 

 

  

 

 

Vi/Jag tillåter att vårt/mitt barn medverkar i en intervju som kommer att användas 

till ett examensarbete. Vi tillåter även att ljudupptagning används.  

 

 

Barnets namn  

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift och namnförtydligande  

 

___________________________________________________________________ 
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Bilaga 2  

 

Vad gör ni här? Kan du berätta vad ni gör.  

 

Hur går en samling till? / Hur gör man när man har samling?  

  

Hur vet man att det är samling? 

 

Vad brukar ni göra på samlingen?  

 

Vem bestämmer vad ni ska göra på samlingen?  
 

Hur vet du vad du ska göra i samlingen?  

 

Vem är det som bestämmer i samlingen? Hur menar du då?  

 

Vad får du bestämma om i samlingen? 

 

När brukar ni ha samling? Hur ofta?  

 

Var brukar ni ha samlingen någonstans?   

 

Hur vet man var/hur man ska sitta?  

 

Vad brukar ni prata om på samlingen?  

 

Hur vet man vem som ska prata?  

 

Om du vill säga något, hur gör du då? 

 

Berätta, är det något man inte får göra i samlingen? 

 

Vilka är med i samlingen? Om du inte vill vara med i samlingen vad händer då?  

 

Vad lär man sig på samlingen? Har du lärt dig något?  

 

Varför tror du att man har samling? Berätta lite mer, kan du ge ett exempel ....   

 

Berätta, om du fick bestämma samlingen, vad skulle du vilja att ni gjorde då? Vad 

skulle du bestämma om? 
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