
 

 

    
                                 Institutionen för pedagogik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 poäng                           Vårterminen  2009                      
Kurs: GO2963   

 
 
 

Samlingen – en ritual för 
gemenskap eller lärande 

 
 

– Vad säger pedagogerna? 
  
 
 
 
 

Av Maria Svensson och Mona Widlund 
 



                                                                           

 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Maria Svensson, Mona Widlund  

Samlingen - en ritual för gemenskap eller lärande,  

– vad säger pedagogerna? 

 

Group time in preschool a ritual for solidarity or learning, 

What do the preschool teachers say? 

 

Antal sidor: 34 

 

Samlingen är något som i förhållande till den tid den upptar av vår verksamhet får mycket av vår 

planeringstid plus att den ofta avbryter barnen i sin lek.  

      Då vi har sett att samlingen börjat ifrågasättas av en del pedagoger väcktes vårt intresse för att 

undersöka pedagogernas syn på samlingens syfte och form. Ett ytterligare syfte var att undersöka 

hur läroplanen används i planeringen inför samlingarna. 

     Vi har valt att använda en semistrukturerad intervjuform i vår kvalitativa undersökning och vi 

har intervjuat sammanlagt tio pedagoger från fyra förskolor i Mellansverige.  

      Resultatet av vår studie visar att två av de tio respondenterna inte har samling, eftersom de 

istället prioriterar den fria leken. Resterande respondenter anser att samlingen ger barnen en rolig 

stund och att den är gruppstärkande då barnen blir sedda och uppmärksammade av sina kamrater.   

Att samlingen används för att skapa en gemenskap är något som även framkommer på flera ställen i 

litteraturen som vi använt oss av. Flera respondenter berättade att det även förekommer 

mattelekar/övningar i samlingen, trots att endast en respondent klart uttalade att man har samling 

för lärandets skull.  

Läroplanen är något som hela tiden finns i bakhuvudet, men den används inte direkt under 

planeringen. Två respondenter hade förskolans arbetsplan med vid planeringen. 

Vår slutsats är följande vad gäller pedagogernas huvudsakliga syfte med samlingen i förskolan; 

den är i första hand en ritual för att stärka gemenskapen och för att ge barnen en rolig stund, 

lärandet kommer i andra hand eftersom man är medveten om att det sker under hela barnets 

vistelsetid på förskolan och inte bara under samlingen.  
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1.  INLEDNING 
Vi är två lärarstudenter som studerar till förskollärare vid Växjö Universitet, vi har båda  

arbetat länge inom barnomsorgen som barnskötare. Något som ligger oss båda varmt om 

hjärtat är just samlingen och vi anser att den på många sätt är dagens höjdpunkt, då man sitter 

ner i lugn o ro med alla barnen samlade runt sig och samtidigt som vi bekräftar barnen, 

bekräftas vi i vår yrkesroll. Vi tror fullt och fast på att om vi själva tycker att det är kul, så 

förmedlar vi den glädjen till barnen och det blir en lustfylld stund både för dem och för oss 

själva.  

     Under årens lopp har vi hunnit leda och delta i många olika samlingar men med handen på 

hjärtat har inte alla varit lika lustfyllda, eftersom det ibland blir väl mycket tjat om att barnen 

ska sitta stilla, vara tysta och lyssna. Den barnsyn som pedagogen har påverkar verksamheten 

i allra högsta grad, för ser pedagogen samlingen som ett medel för undervisning eller för att 

ge barnen en lustfylld stund avspeglas det naturligtvis i samlingens karaktär.  

           Vi är intresserade av pedagogernas synpunkter om samlingen. Har de samling bara för att 

man alltid haft det, eller används samlingen som ett pedagogiskt medel i verksamheten?  

     Vi anser att det är viktigt att lyfta frågan för att man ska bli medveten om samlingens 

betydelse för barngruppen och barnen som individer. 

     Samlingen har sett ungefär likadan ut genom åren. Det är först nu som vi känner att 

samlingen har börjat ifrågasättas på flera håll. På några håll har man till och med tagit bort 

den traditionella samlingen för att ge rum åt andra aktiviteter som man anser ska ge barnen 

mer.  

      ”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 

innebörden i begreppen kunskap och lärande” (Läroplan för förskolan, 1998, Lpfö98:9). 

Hädanefter kommer vi att referera till läroplanen som Lpfö98. Vi känner att samlingen sällan 

tas upp i diskussioner, vilket också avspeglade sig i urvalet av litteratur inför vår studie 

eftersom det fanns väldigt få böcker som handlade om just samlingen. 

     Genom att undersöka samlingens form och syfte hoppas vi skapa givande diskussioner i 

de arbetslag som berörs.  

 

 

1.1  Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken avsikt pedagogerna har med 

samlingen och vad de tror att den tillför barnen.  

     Ett annat syfte är att undersöka om och i så fall hur samlingen används i den pedagogiska 

verksamheten idag, finns Lpfö98 med vid planeringen av samlingen?   

 

 

1.2  Frågeställningar 

Vad anser pedagogerna att samlingen tillför barnen? 

Hur används Lpfö98 i planeringen inför samlingen? 

 

 

1.3  Avgränsningar 

Vår respondentgrupp består av tio pedagoger från fyra olika förskolor, där tre av förskolorna 

ligger i samma kommun och en förskola ligger i en annan kommun.  

     Vi har inte tagit hänsyn till respondenternas utbildning eftersom vi inte anser att detta är 

av relevans för vår undersökning, däremot har alla respondenter vi intervjuat lång yrkesvana. 
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1.4  Begreppsdefinition  

Vi har valt att använda Lena Rubinstein Reich (1996) definition av samling. Hon har gjort en 

doktorsavhandling om samlingar i förskolan och definierar begreppet samling på följande 

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

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

Den är ett regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten och hålles 

på en bestämd plats och på en bestämd tid” (Rubinstein Reich, 1996:8). 

 

I vårt arbete benämner vi all personal inom förskoleverksamheten som pedagoger, 

eftersom vi inte avser att analysera några skillnader i synsätt utifrån utbildning sett. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Här kommer vi att behandla de teoretiska utgångspunkter vi haft för vår undersökning. Den 

första delen handlar om förskolans historik (2.1 – 2.1.3) och i andra delen tar vi upp lite om 

samlingens ursprung (2.2). I tredje delen beskriver vi olika synsätt på barns utveckling (2.3 – 

2.3.1), i fjärde delen redogör vi för vad läroplanen tar upp om samling (2.4). Vi berättar även 

lite om Birgitta Davidssons rapport om samlingen (2.4.1), den ligger med som bilaga B. 

Under avsnitt fem (2.5 – 2.5.4) beskrivs samlingen som ritual, som förberedelse för skolan, 

som instrument till att lära och som skapelse till gruppgemenskap och ett pedagogiskt klimat. 

Sedan kommer lite om samtalets form (2.6), därefter barns lärande (2.7) och hur man skapar 

ett pedagogiskt klimat (2.7.1). I sista delen (2.8) skriver vi om samlingens delmoment.  

    

 

2.1  Förskolans historik 
Den svenska förskolan har formats ur Friedrich Fröbels (1782-1852) kindergarten. Fröbel 

föddes i Oberweisbach, Thüringen Preussen och mycket av hans pedagogik lever fortfarande 

kvar, den fria leken, utevistelsen och samlingen är några exempel ( Johansson, 1983).  

      Fröbel hade redan från ungdomen satt människouppfostran, ”människoförädling” som sin 

stora uppgift i livet. Barnträdgården var redan från början en institution med rent pedagogiskt 

syfte och för att få föräldrarna att se sin viktiga del i barnens utveckling höll Fröbel föredrag 

och kurser om vilken betydelse lekmaterialet har för utvecklingen av barnets kropp och 

själskrafter (Sandels & Moberg, 1947). 

      Fröbel menade att förskoleåldern hade en stor betydelse för barns utveckling. Man kunde 

därför lägga grunden i institutioner för barn där de skulle få möjlighet att utvecklas fritt före 

skolstarten genom lek och aktiviteter. Fröbel arbetade under sin verksamhet som lärare i 

skolan fram ett material som syftade till att väcka barnens verksamhetslust, som han kallade 

”gåvorna”. De geometriska formerna går igen i alla gåvorna (Simmons-Christenson, 1997). 

Fröbel hävdade att barnen utvecklar sina inneboende anlag och får en bra begreppsbildning 

då de arbetar med lekgåvorna. De hjälper även till att åskådliggöra undervisningen i 

matematik och geometri. Se bilaga A, där vi redogör för vilka Fröbels lekgåvor är.  

 Fröbel valde att kalla sin pedagogiska verksamhet för ”Kindergarten” och namnet 

speglade syftet i verksamheten. Barnen skulle under Guds beskydd få växa fritt och utvecklas 

likt en planta. Fröbel uttryckte sig så här ” Jag kallar inte den här inrättningen för det namn, 

som hittills använts för liknande skolanstalter dvs. småbarnsskolor, eftersom det inte ska vara 

några skolor. Barnen ska ännu inte bli skolade där, utan utvecklas fritt” (Gedin, Sjöblom, 

1995:12). 

       När Fröbel levde var utbredningen av hans idéer i stort sett begränsat till Tyskland men 

efter hans död spreds metoderna snabbt ut över Europa och vidare till Amerika. Nästan 

överallt var det kvinnor som arbetade för detta. Bland de mera betydelsefulla av dessa 

”missionärer” var Berta von Marenholtz-Bülow och det var mycket hennes förtjänst att 

Fröbels idéer blev så kända runt om i Europa, eftersom hon skrev flera böcker om Fröbels 

pedagogiska idéer (Simmons-Christenson, 1997). 
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2.1.1  Barnträdgården i Sverige 
Här i Sverige var det systrarna Moberg som 1904 öppnade Sveriges första barnträdgård och 

1909 grundade de Fröbelinstitutet i Norrköping, där de pedagogiska idéerna var hämtade från 

Friedrich Fröbels verksamhet. I artikeln ”Maria Moberg In Memoriam” ur Barnträdgården, 

nr 1 årg. 32 1949 kan man läsa: 

 
Verksamheten utvidgades snabbt med daghem för späda barn och äldre barn, flera 

barnträdgårdar och eftermiddagshem för skolbarn. Redan första året hade fröken 

Moberg tagit emot vuxna elever för utbildning. 1909 grundades Fröbelinstitutet, 

som sedan oavbrutet utvecklades…(Lindahl, 1998:65). 

 

Trots att de första pionjärerna inom svensk förskola arbetade mycket intensivt med att 

utveckla förskoleverksamheten fick de ändå ganska liten uppmärksamhet. Det var först på 

1930-talet som man på allvar började diskutera småbarnsverksamheten och då visade 

kommunerna också ett intresse för att stödja den verksamheten, eftersom man insett 

betydelsen av tidig fostran. I och med utgivningen av Myrdals bok ”Kris i 

befolkningsfrågan” blev debatten kring barnavård och samhällets skyldigheter intensiv. Då 

begärde Fröbelförbundet att fler daghem och barnträdgårdar skulle öppnas med hjälp av 

statsunderstöd, men först i mitten på 40-talet beviljades statsanslag till förskoleverksamheten, 

eftersom andra världskriget hämmade ekonomin i samhället. Kvalitetstänkandet sattes främst 

och Socialstyrelsen ville att förskolebarn skulle tränas i samarbete under gemensam lek med 

jämnåriga under sakkunnig ledning (Lindahl, 1998). 

1918 startade det svenska Fröbelförbundet vars syfte var att verka för att arbetarna och de 

mindre bemedlade skulle få möjlighet att ha sina barn på folkbarnträdgårdarna, då det 

tidigare varit en hög avgift i barnträdgårdarna och därför endast vänt sig till de mer 

välbärgade familjerna (Johansson, 1983). Maria Moberg var styrelsemedlem och från år 1920 

blev hon redaktör för förbundets tidskrift Barnträdgården, en uppgift som hon hade i 25 år. 

Hon skrev även flera böcker om fingerlekar som blev populära. År 1945 gav hon tillsammans 

med Stina Sandels ut boken Barnträdgården och den användes under många år som kursbok 

vid de svenska seminarierna (Simmons-Christenson, 1997). Moberg och Sandels börjar med 

att tacka Wienerpsykologen, dr Elsa Köhler, som uppmanat dem att skriva boken. De menade 

att hon betytt mycket för barnträdgårdarnas inre utveckling (Sandels & Moberg, 1947). 

 

 

2.1.2  Intressecentrum 
Elsa Köhler inbjöds att föreläsa på Fröbelinstitutet och hon påverkade verksamheten genom 

sina diskussioner med systrarna Moberg. De traditionella sysselsättningarna slopades och 

barnen skulle få arbeta på ett friare sätt. Arbetet i barnträdgården skulle bygga på barnens 

självverksamhet men de skulle inte enbart lämnas åt spontan aktivitet, utan de måste också få 

impulser till nya former av aktivitet av de vuxna (Simmons-Christenson, 1997). Att ge 

barnen impulser så att de utvecklades intellektuellt och fostrades socialt var lärarens uppgift. 

Detta kallades för Intressecentrum och barngruppen där ägnar sig under en längre tid åt ett 

ämne som ledarinnorna valt.  

     En ledarinna beskriver hur de arbetar med intressecentrum: När ämnet är staden ser man 

vid första promenaden mest på husen och offentliga byggnader, nästa gång tittar vi på 

trafiken samt polisen och hans arbete. Intressecentrum var Henriette Schrades idé. Hon ville 

hjälpa barnen till koncentration, ro och fördjupande och till att förstå det enhetliga 

sammanhanget mellan allt (Sandels & Moberg, 1947). Samling ingick som en del i denna 

arbetsform som var aktuell till slutet av 1960-talet (Rubinstein Reich, 1996). 
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2.2  Samlingens ursprung  

Traditionen att samlas i en ring är ett inslag som länge funnits i svensk förskola och den har 

sina rötter i den pedagogik som utvecklades av Friedrich Fröbel. Det finns underlag i Fröbels 

texter som ger belägg för att samling av barn i cirkel existerade som praxis i den Fröbelska 

kindergarten. Fröbel såg cirkeln som en symbol för oändlighetsbegreppet. Innehållet i den 

verksamheten var sånglekar, rörelselekar och olika övningar i geometriska former med hjälp 

av lekgåvorna (Rubinstein Reich, 1996).   

    Maria Moberg ger några väl valda råd om hur en samling bör genomföras:  

 
I varje barnträdgård bör det finnas en plats, där även det yttre ger helgd och 

högtidlig stämning, och där man en stund dagligen samlar alla barnen. Denna plats 

skall självfallet alltid vara densamma, vid eller i närheten av pianot, och den ska 

vara prydligt omsorgsfullt ordnad med någon vacker, för barnen tilltalande bild 

eller tavla av konstnärligt värde, en blommande växt en vas med friska blommor 

eller grönt. Allt annat som distraherar och splittrar uppmärksamheten, bör 

undanröjas. Då har vi den yttre betingelsen för att kunna skapa en stund av stillhet 

och samling (Sandels & Moberg, 1947:51). 

 

Moberg fortsätter med att man inte bör ha för många barn. Åldersspridningen bör inte 

vara för stor då den alltid missgynnar någon åldersgrupp. Tidsmässigt räcker 15-20 minuter 

så barnen inte blir uttröttade. Samlingen bör äga rum då barnen hunnit ha fri sysselsättning i 

någon timme för att få utlopp för sitt verksamhetsbegär. När gruppen börjar visa tendenser att 

spänna av är stunden kommen att samla barnen. Bäst är att använda en samlingssignal som 

barnen känner igen, det kan vara en bjällra eller något liknande. För att åstadkomma tystnad 

innan man börjar tala kan man ta hjälp av bjällran eller klockan som använts för att samla 

barngruppen, det är mycket trevligare än tillsägelser och tjat.  

      Moberg beskriver vikten av att samtala med barnen i samlingen, barnen tränas också i att 

tala inför hela gruppen, hon beskriver hur de då får gå fram och ställa sig framför de andra 

barnen som sitter i en halvcirkel och berätta om sina upplevelser eller något annat som de har 

på hjärtat.  I samlingen förstärks känslan av att tillhöra en grupp. Barnen tränas också i att 

vara stilla och koncentrera sig, att lyssna på sina kamrater och på ledarinnan samt att berätta 

själva. Olika samtalsämnen kan vara sanning, lögn, tacksamhet eller hjälpsamhet. Barnen 

roas av att dagligen få riva av ett blad från almanackan vilket ger upphov till samtal om 

dagens namn, månaden och årets växlingar (Sandels& Moberg, 1947). 

På 1960 talet anas en mer negativ syn på samlingar och samlingen förändras märkbart 

från att ha baserats på samtal med konkret innehåll, till en mer undervisande form, där barnen 

blir mer passiviserade och förskolläraren blir den som ”föreläser”.  

När barnstugeutredningen utkom 1972  förordades ett dialogpedagogiskt arbetssätt som i 

hög grad skulle bygga på individualisering, med en betoning på en vuxen-barn dialog. 

Gruppens betydelse för det enskilda barnet betonas inte så som den gjort i tidigare 

utredningar och enligt Rubenstein Reich (1996) varnas det för organiserad gruppsamvaro. Nu 

skulle barnen fritt få välja ur ett utbud av olika aktiviteter och något som liknade dagens 

temaarbete förekom inte (Rubinstein Reich, 1996). 

Socialstyrelsen ger 1981 ut en arbetsplan till kommunpolitiker och ledningspersonal och i 

den görs en helomvändning i förhållande till Barnstugeutredningen, när det gäller 

storgruppsaktiviteter i förskolan. Den individorienterade dialogpedagogiken får kritik om att 

grupparbete försummas och gruppen framhävs som ett pedagogiskt medel. 

Socialstyrelsen (1981) hävdar att samling är gemensamhetsskapande och att den ger 

social träning och övning. Barnen lär sig successivt nödvändiga regler för gruppsamvaro, 

ansvar och solidaritet samt att tala och lyssna i en grupp om man samlar barngruppen vid 

olika tillfällen under dagen. Familjestödsutredningen 1981 ”Bra daghem för små barn” 
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betonar att gruppgemenskapen kan stärkas bland annat genom samling (Rubinstein Reich, 

1996).  

Dialogpedagogiken kritiserades i det förslag till program som så småningom kom för 

förskolan, där den ansågs alltför strukturlös och individcentrerad. Man förordade istället ett 

mer grupporienterat och strukturerat arbetssätt. År 1987 när det pedagogiska programmet låg 

färdigt, framstod det klart att förskolans centrala arbetssätt skulle vara temaarbete.  

Att någon gång under dagen ordna en gemensam samlingsstund eller en speciell aktivitet 

för hela barngruppen är angeläget för att en god grupp- och samhörighetskänsla ska växa 

fram. Ett viktigt syfte med samlingen är just att utveckla gruppkänslan och att få se alla i 

gruppen samtidigt. Att både barn och vuxna kan göra något tillsammans, en lek, en sång, en 

dans eller lyssna på en saga. Det finns även andra skäl till att samla barnen t.ex. för att ge 

information av något slag ( Rubinstein Reich, 1996). 

 

 

2.3  Efterkrigstidens synsätt på barns utveckling 

Barnpsykologen Charlotte Bühler blev under 40- och 50-talet mycket uppmärksammad av 

svenska förskollärare, då hon uttalade att barn utvecklas i åldersfaser. Hon menade att deras 

utvecklingsförändringar sker utan yttre påverkan och på samma sätt för varje barn. Hennes 

syn på barns lek och mognad påverkade förskolepedagogiken väldigt mycket. Hon påstod 

bland annat att småbarn gärna leker med saker utan att ha ett egentligt mål men de börjar och 

slutar när de själva vill. Mål för sina aktiviteter har de först när de blir äldre, eftersom barns 

mognad har långt större betydelse för deras utveckling än vad träning har. 

En annan barnpsykolog som påverkat svensk förskola var Arnold Gesell, han studerade 

ett antal barn från födseln och fram tills de var fem år. Gesell använde såväl film som 

ljudupptagningar. 1947 kom hans bok ”The mental growth of pre-school child” ut i sin 

slutliga utformning och den blev väldigt populär. Han kom fram till att barn har typiska 

beteendemönster och fastställde normer för det vanligaste beteendet. Gesell ansåg att 

förändringar och nya beteendeformer uppkommer genom mognad, utan direkt yttre påverkan 

eller stimulering. En lärare borde därför vara avvaktande och invänta barnets mognad utan att 

försöka påverka utvecklingen (Lindahl, 1998). 

I 1946 års statliga utredning om den halvöppna barnavården, det vill säga där barnen 

vistades tre timmar varje dag, betonades demokrati, gruppfostran och gruppgemenskap. 

Fostran till social gruppkänsla och gruppverksamhet var huvuduppgiften för barn mellan 5-7 

år. Före två års ålder utvecklades ingen gruppinställning enligt utredningen. Nazismens brott 

mot demokratin var i färskt minne (Rubinstein Reich, 1996).  

Med utvecklingspsykologins allt större inflytande betonas samlingen som en del i en god 

dagsrytm, där barnens mognad, ålder och behov av regelbundenhet skulle styra samlingarnas 

utformning.  Nu var samtalet i samlingen som viktigt uppfostrande och socialt inslag inte lika 

aktuellt längre.” I en artikel, ”samling vad är det?” i tidskriften Barnträdgården 1967, 

definieras samlingen som i första hand ett ”balansmoment i dagsprogrammet” (Rubinstein 

Reich, 1996:38). 

 

 

2.3.1  Synen på utveckling i den moderna förskolan 

Under 60-talet började Erik Homburger Eriksons psykoanalytiska inriktning påverka svensk 

förskola. Han redogjorde för barns sociala och känslomässiga utveckling i bestämda stadier, 

vilka kunde påverkas av samhället på olika sätt. Han menade att hela samhället hade ansvar 

för barnens utveckling och nu hävdade samhällsdebattörer att kvaliteten på förskolan borde 

förbättras. 1967 formuleras en allmän målsättning om att förskolan ska främja barns allsidiga 

och harmoniska utveckling, såväl intellektuellt som emotionellt och socialt (Lindahl, 1998). 
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Under 70-talet betraktas barnets utveckling som två grundläggande processer i 

Barnstugeutredningens betänkande. Där den ena processen beskrivs som en biologisk 

mognadsprocess och den andra som en inlärningsprocess där man utgår från miljön och de 

erfarenheter och intryck barnet får där. Man beskriver att utvecklingen sker i språng, det vill 

säga i en ojämn rytm. Detta blir iakttagbart i ettårsåldern när småbarn samtidigt med sin 

språkutveckling ska lära sig att gå. Motoriskt välutvecklade barn börjar kanske tala något 

senare och tvärtom. Barnet koncentrerar sig på en sak i taget, eftersom träning på lika nivå i 

båda funktionerna är för påfrestande för organismen. Så medan t.ex. språkutvecklingen 

tränas, ligger den motoriska utvecklingen stilla eller tvärtom (Lindahl, 1998). 

Under 70- och 80-talet betraktade man vanligtvis barns utveckling som en biologisk 

mognadsprocess där utvecklingen följs av vissa bestämda stadier, vilket också Piaget talade 

om. Det var förskolans uppgift att på olika sätt stimulera och stödja den här utvecklingen och 

det som sågs som utvecklingens drivkraft, var växelspelet mellan barnen och dess 

omgivning. Daniel Stern, amerikansk psykolog har sedan mitten av 80-talet och under 90-

talet börjat tala om utvecklingslinjer, istället för biologiska mognadsstadier eller 

psykologiska utvecklingsfaser. Dessa utvecklingslinjer ser han som en kontinuerlig process 

som pågår hela livet. 

Han redogör för att det finns två centrala linjer som löper sida vid sida med varandra. 

Den ena handlar om att vi är unika människor och att vi står på egna ben, oberoende av andra 

människor. Men vi är även lika varandra vilket leder till den andra utvecklingslinjen, som 

handlar om att kunna känna igen sig i andra, att kunna förstå och sätta sig in i hur andra 

upplever och känner i olika situationer och att även kunna dela med sig av både upplevelser 

och sitt eget liv (Lindahl, 1998). 

Det finns rester kvar av dessa olika synsätt på utvecklingen som funnits i förskolan under 

olika perioder vilka lever kvar än idag och utgör en bas för svensk förskolepedagogisk 

tradition. Man beskriver utveckling och inlärning som en förutsättning för och konsekvens av 

varandra, där utvecklingen förutsätter en yttre påverkan och lärandet förutsätter en inre 

grund. Att lära är att utvecklas och i förskolan måste förskolepedagogen ha en medvetenhet 

om att barnet ständigt lär och att barnens utveckling beror på dess erfarenheter och hur de blir 

bemötta av vuxna (Lindahl, 1998).  

 

 

2.4  Läroplanen  
Den 1 augusti 1998 fick förskolan en ny förordning som ersätter det pedagogiska 

programmet. Den 1 januari 1998 blev skolverket tillsynsmyndighet för förskolan, övrig 

förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Utbildningssystemet omfattas nu av tre läroplaner 

som bygger på skollagen, en för förskolan, en för den obligatoriska skolan och en för de 

frivilliga skolformerna. Avsikten är att läroplanerna skall länka i varandra utifrån en 

gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande och på så vis utgöra en helhet (Lpfö98). 

      Förskolan vilar på demokratins grund där alla vuxna ska vara bra demokratiska 

förebilder, så att barnen utvecklar förståelse och empati för varandra. Förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande, verksamheten ska vara trygg och lustfylld och omsorg, 

fostran och lärandet ska bilda en helhet. Tillsammans med hemmet ska barnets utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Lpfö98). 

        I stället för att arbeta med regler som styr verksamheten anges mål för lärarna att sträva 

mot. Målen anger en riktning mot vilka förmågor eller kunskaper barnen skall utveckla. 

Verksamheten ska vara upplagd på ett sätt som gör att målen kan uppfyllas (Johansson, 

Pramling Samuelsson, 2003). Däremot beskrivs inte hur målen ska nås utan ansvaret ligger 

på de pedagoger som arbetar i förskolan. Huvudmannen som är kommunen, ansvarar 
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däremot för att ge förskolan de förutsättningar som krävs för att uppfylla läroplanens mål 

(Lpfö98).  

      Förskolan har haft en läroplan i över tio år nu och man kan fråga sig vad det har betytt för 

förskolans verksamhet. En vanlig föreställning bland verksamma pedagoger är enligt 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) att den är statushöjande och att den bekräftar 

den verksamhet som redan bedrivs. Det är mindre vanligt att man framhåller att Lpfö98 

innehåller något nytt, vilket Johansson och Pramling Samuelsson (2003) hävdar att den gör. 

       I Lpfö98 står det att ”Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och 

utvecklas i förhållande till de uppställda målen i förskolan” (Lpfö98:4). Trots detta används 

den på olika sätt, alltifrån ett dagligt användande till att bara bli stående i bokhyllan. 

Ingenstans i Lpfö98 nämns samlingen, däremot att lärandet ska baseras på samspelet mellan 

vuxna och barn och att barn lär av varandra (Johansson, Pramling Samuelsson, 2003). ”Barn 

söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också 

genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande 

bli mångsidigt och sammanhängande och barngruppen skall ses som en viktig del i 

utvecklingen och lärandet” (Lpfö 98:6). 

       Enligt Rubinstein Reich (1996) kan det temainriktade arbetssättet som förordas i Lpfö98 

vara en bidragande orsak till att förskolorna har samling (Rubinstein Reich, 1996).    

 

 
2.5  Samling som ritual 

Samling är något som sker dagligen, den följer ett givet mönster och kan därför betraktas 

som en ritual. Detta ger deltagarna en känsla av identitet och gemenskap. En djupare mening 

med ritualen kan vara att den hjälper individen att inordna sig i kollektivet, enligt Rubinstein 

Reich (1996). Ett annat syfte med ritualer kan vara att markera de sociala positionerna och 

visa vem som är ledaren vilket skapar ordning och socialiserar.  

     Billy Ehn, som är etnologisk forskare har i en kulturanalys studerat vad som sker i 

vardagslivet på förskolan, där Ehn tittade på vad som oavsiktligt förmedlades till barnen. Ur 

det perspektivet ser Ehn samlingen som en ordningsritual där pedagogerna öppet och verbalt 

disciplinerar barngruppen. Om vi ser samlingen som en ritual och inte som ett 

inlärningstillfälle, så får inslag som upprop där vi räknar barnen och almanackan sin 

förklaring. Det syftar till att ge barnen trygghet då de känner igen händelseförloppet. 

Samlingen länkar ihop dagen, den anknyter till vad som har hänt och vad som ska hända. 

     Samlingarnas ritualer tränar också barnet i det sociala samspelets komplicerade regler, 

vilket hjälper dem att bli självreglerade deltagare i en social integration (Rubinstein Reich, 

1996). 

 

 
2.5.1  Skolförberedande samling  

Samlingen är skolförberedande då den tränar barnen att ingå i en grupp, precis som det 

förväntas av dem i skolan. Den välkände amerikanske pedagogen Philip Jackson har myntat 

begreppet skolans dolda läroplan vilket han sammanfattar med tre nyckelord: trängsel - att 

inordna sig i grupp och vänta på sin tur, beröm - står för att barnen hela tiden utvärderas och 

makt - där han menar att skillnaden mellan elev och lärare är stor och att det är läraren som 

har makten (Rubinstein Reich, 1996).  

 Samlingen i förskolan tränar på så vis barnen i den dolda läroplanen, dvs. skolans 

spelregler.  Barnen sitter trångt, väntar på sin tur och pedagogen leder och har makten. 

Rubinstein Reich (1996) lyfter fram en amerikansk undersökning som visar att barnen genom 

samlingen tränas i samspelets komplicerade regler. Forskningen visade att det sociala 

samspelet i en vanlig samling är mycket komplex, vilket ställer stora krav på barnens 
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förmåga att interagera på alla plan. De regler som barnen förväntas följa är inte omedelbart 

uppenbara, vilket innebär svårigheter för nya barn i gruppen. Samma studie beskriver hur 

barnen tar ordet på tre olika sätt, det första är genom att räcka upp handen, det andra genom 

att ropa lärarens namn och det tredje, att helt enkelt prata rakt ut (Rubinstein Reich, 1996). 

Birgitta Davidsson (2000) har sammanställt en rapport som Högskoleverket och 

Högskolan i Borås finansierat, i den rapporten redovisas en delstudie inom projektets 

skolpraktikdel och fokus för studien är samlingen. Se bilaga B, där vi redogör för delar av 

innehållet i hennes rapport. 

 

 

2.5.2  Samlingar för att lära 

Samlingar där huvudsyftet är att förmedla kunskap bör ske i åldersanpassade grupper och 

man kan exempelvis ha en kortare samling för att sedan dela på gruppen. Det är viktigt att ha 

samma rutiner även om det är olika pedagoger som leder samlingen. Den pedagog som inte 

leder samlingen har som uppgift att bekräfta den som leder, men också att lugna och stödja 

de barn som inte är gruppvana eller orkar sitta med i samlingen. Om det inte hjälper får de gå 

och göra något annat med de barn som inte orkar vara kvar, det får inte uppfattas som ett 

straff, men den aktiviteten får inte locka fler att lämna samlingen (Wahlström, 1993). Många 

pedagoger uppfattar liknande situationer som ett dilemma, då vi ska tillgodose barnets behov 

och uppmärksamma dem individuellt samtidigt som vi ska träna dem i att anpassa sig till 

gruppen (Rubinstein Reich, 1996). Samlingar med blandade åldersgrupper bör främst 

användas till aktiviteter där alla kan delta, för att skapa en gruppgemenskap (Korpi, 1983). 

Små barn lär genom helheten därför är det viktigt att pedagogen alltid benämner det som sker 

i samlingen för att främja deras lärande (Granberg, 1999). 

      Då vi ställer frågor som vi vet att barnet inte kan svara på kan vi skada barnet, vilket 

aldrig borde få inträffa. Om vi måste kontrollera deras kunskaper får det ske på något annat 

sätt och inte på bekostnad av deras självförtroende, då självförtroendet är av stor betydelse 

för barns lärande. Pedagogens bild av barnet kan bli barnets bild av sig själv (Wahlström, 

1993). 

  

 

2.5.3  För att skapa en trygg grupp 
”En grupp brukar definieras av att den har gemensamma mål, gemensamma normer, en 

organisation och en eller flera ledare” (Guvå, 1985:11). Vidare utgår Guvå (1985) från att 

gruppen i förskolan är en inarbetad grupp, en vi - grupp med trygga barn som tar hänsyn och 

hjälper varandra. En sådan grupp skapas inte av sig självt utan det är istället resultatet av ett 

medvetet arbetssätt av pedagogerna i förskolan. Ett helt individinriktat arbetssätt kan enligt 

Guvå (1985) leda till fria gruppindelningar som hon delar in i två olika grupper, det ena 

alternativet är att barnen grupperar sig själva, vissa barn blir över och leker ensamma. Det 

kan verka fridfullt men i situationer där barnen samlas kan det bli stökigt och rörigt. Det 

andra alternativet är olika hierarkiska grupper där makten tas av de äldre barnen som varit på 

avdelningen längst, eller har ett väl utvecklat språk och många idéer men oftast väldigt svårt 

att underordna sig. De bildar en klick som styr och ställer med de andra barnen. Några barn 

underordnar sig medan några drar sig undan. Då barngruppen ska leka en vuxenstyrd lek drar 

sig ofta ledarbarnen undan, då de helst väljer lekar som de helt behärskar. För pedagogerna 

kan det vara svårt att upptäcka dessa mönster, eftersom det kan verka lugnt och fridfullt på 

ytan (Guvå, 1985). 

Grunden för att få trygga barn är först och främst att se så att de grundläggande behoven 

tillgodoses, men också genom att se och bekräfta varje enskilt barn. Barnen behöver 

pedagoger som är rustade med tålamod och ett positiv sätt gentemot barnen.  
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Ett gruppinriktat arbetssätt behöver inte betyda att individen försvinner i mängden, 

tvärtom behöver barnet känna sig trygg i gruppen innan det kan utvecklas individuellt. I en 

trygg barngrupp får pedagogen mer tid att ägna sig åt varje barn. I en bra grupp främjas 

personlighetsutvecklingen, barnet får möjlighet att bilda sig en uppfattning om sina starka 

och svaga sidor. I en sämre fungerande grupp kan det bli motsatt effekt (Guvå, 1985). 

Samlingen bidrar till barns identitetsutveckling då känslan av känna igen sig och höra till 

gruppen, men också att bli individuellt uppmärksammad genom att få stå i centrum är viktiga 

faktorer för identitetsutveckling. Närvaron, lekar och många sångmoment är av det slag som 

uppmärksammar individen i gruppen. Att sitta på sin egen prick, men ändå i en gemensam 

ring markerar jaget (Rubinstein Reich, 1996). 

       Socialstyrelsen ger 1987 ut ett pedagogiskt program där vård och omsorg lyfts fram, de 

framhåller att omvårdnadssituationerna spelar en avgörande roll i hur barnens självbild blir. 

De förordar också en väl avvägd dagsrytm med självvald lek och vuxenledda aktiviteter. 

Socialstyrelsen slår fast att den gemensamma samlingen skapar en god grupp- och 

samhörighetskänsla. 

       Ett syfte med samlingen är att utveckla gruppkänsla, men den kan också användas för att 

ge information samt diskutera och utveckla normer och regler. Barnen ska under 

samlingsstunderna träna på att lyssna, berätta själva och vara med och fatta gemensamma 

beslut. Samlingen ska enligt det pedagogiska programmet vara väl förberedd (Rubinstein 

Reich, 1996). 

     Wahlström (1993) menar att den bästa förutsättningen för att skapa trygga barn är att 

arbeta med en gruppstorlek på 5-7 barn i så kallade trygghetsgrupper. Hon poängterar att det 

ska vara samma barn i gruppen och att barnen inte får byta grupp.  
  

               Att vara helt trygg innebär: 

 att jag vågar hävda min åsikt, även om den inte delas av någon annan 

 att jag vågar vara med och bestämma, ta ansvar och stå för mina beslut 

 att jag vågar pröva nya saker, även om jag inte är säker på att lyckas 

 att jag vågar vara mig själv till det yttre och inre, att jag vågar bejaka det 

som är bra hos mig själv och acceptera det som är mindre bra   

 att jag vågar lyckas (det kan vara riskabelt i vissa grupper) 

 att jag vågar hävda mina önskningar och behov i min grupp 

 att jag är generös mot andra och gör dem och mig själv synliga 

 att jag inte upplever avvikande upplevelser och åsikter som hotfulla 

                                                                                        (Wahlström, 1993:21) 

 

 

2.5.4  Kommunikation och språkövning 
Samlingen är ett tillfälle där pedagoger ofta arbetar med avsikt att barnen ska öva språket och 

då är metoder och redskap viktiga. Ett redskap som ofta förekommer är språkpåsar som är 

fyllda med olika föremål, som exempelvis figurer eller djur som anknyter till olika sagor och 

berättelser. Språkpåsar kan även användas för att träna olika begrepp såsom i, på, under, 

bakom, liten, stor, först och sist. Barnen förväntas lära sig genom att upprepa och på så vis 

öva sina språkfärdigheter. Då man läser böcker för barnen i samlingen ställer man ofta frågor 

till dem och då är det främst frågor om vad bilden föreställer, hur djuren låter och liknande. 

Med hjälp av sina frågor för pedagogen även in olika ord och begrepp, t.ex. genom att fråga 

om barnet ser den gula katten framför huset. 

För att underlätta för barnen att ta till sig olika ord och begrepp kan pedagoger skapa 

spännande moment som väcker barnens intresse, istället för att bara låta barnen öva och 

upprepa begrepp. En pedagog kanske beskriver vad en docka behöver för att åka på semester 

med hjälp av en språkpåse, för vad som finns i påsen blir ju ofta spännande. 
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Barnen involveras här i ett samtal om vardagliga ting, där det gäller vad dockan behöver 

på semestern. Många pedagoger menar att det viktiga är att skapa en förväntan och spänning 

i situationen genom att använda språkpåsar. Pedagogen försöker även att fånga barnens 

nyfikenhet och intresse, med både röst och tonfall och ibland med hjälp av ledtrådar eller 

genom att barnen får känna på föremålet och sedan gissa vad det kan vara. Nedanstående 

exempel är från en samling i en barngrupp där alla barn har ett annat hemspråk än svenska 

och är taget ur Eva Johanssons bok Möten för lärande (2003). Här är spänningsmomenten 

tydliga: 
 

Pedagogen, som leder samlingen, ber Manaz (2:8) komma fram och känna om det 

finns något i den vuxnas ficka. Manaz kryper fram. Hon känner och känner i fickan 

under tiden som pedagogen pratar: ”Hittar du något i fickan? Vem bor där?” 

Tonfallet uttrycker spänd förväntan. Efter viss hjälp hittar Manaz en liten 

fingerdocka. ”Titta, här är Nisse röd, säger den vuxna glatt. Så ber hon Refa (2:3) 

komma fram och titta i den andra fickan. Samma procedur upprepas. De andra 

barnen tittar förväntansfullt på. De ser intresserade ut. När de båda 

”Nissefigurerna” är framme berättar pedagogen ramsan om Nisse röd och Nisse blå. 

På liknande sätt används en påse i vacker, blänkande, lila färg. I denna får barnen 

plocka fram olika djur som man tillsammans benämner och sedan sjunger om. 

Även detta moment är spännande. Så får barnen, på uppmaning av pedagogen, 

plocka ner djuren i påsen igen. Samlingen avslutas med en sång. De vuxna berättar 

kort för barnen vad de skall göra efteråt. Stämningen är positiv och barnen är ivriga, 

intresserade och glada (Johansson, 2003:207). 

 

Barnen är mycket engagerade, eftersom pedagogen här använder röst, tonfall och 

oväntade händelser till att göra samspelet både lustfyllt och spännande. Barnen ges också 

möjlighet att själva agera genom att både hämta och plocka saker ur påsarna. Samlingens 

tempo är snabbt och inslagen består av överraskningar och barnen behöver varken vänta eller 

påminnas särskilt ofta om att de ska sitta still. Här betonas det kommunikativa samspelet 

genom att alla barnen deltar och är viktiga. Samtidigt finns det med ett övningsmoment, 

eftersom barnen ska benämna djuren som finns i påsarna (Johansson, 2003). 

     Barn behöver stimulans för att utforska kroppens möjligheter. Sång, musik och rytmik ger 

en lustfylld stund som stärker gemenskapen i gruppen och barnen förbättrar också sin 

motorik, eftersom koordinations- och rörelseförmågan tränas. En bättre kroppsuppfattning 

ger också en ökad självkänsla (Granberg, 1998). Flera av de sånger som används i samlingen 

är begreppstränande, barnen tränas i språklig medvetenhet då det ofta förekommer ramsor i 

samlingen, vilket är bra för läsinlärningen senare. Social träning och disciplinering tränas då 

det i många sånger och ramsor går ut på att göra likadant som alla de andra. Sång och musik 

används också för att låta barnen röra sig, för att sedan klara av att sitta stilla ytterligare en 

stund (Rubinstein Reich, 1996). 

”Samlingar ska vara så roliga att barnen vill och orkar vara med. Det viktiga är att få 

positiva gruppupplevelser” (Niss/ Söderström, 2006:75). På en småbarnsavdelning får man 

aldrig ha som mål att träna barnen i att sitta stilla eller vänta på sin tur. När barnen är 

motiverade och kan uppfatta det meningsfulla i att vänta kommer dessa färdigheter av sig 

självt. Barnets egen mognad och erfarenheterna av att vara flera i en grupp som ska göra 

något tillsammans kommer att avgöra när och hur ett barn klarar av att vänta på sin tur. 

Att sjunga tillsammans, göra rörelselekar och fingerramsor är något som små barn tycker 

om. Pedagogen får använda sin erfarenhet, fantasi och idérikedom av vad små barn visar 

intresse för och tycker om. När barnen är nyfikna och engagerade och de vuxna tycker att det 

är roligt skapas en positiv stämning som är en förutsättning för både glädje och gemenskap 

och då delar barnen känslor och erfarenheter med varandra. Barn som deltar i en sådan 

gemenskap får en bra grund för en positiv självkänsla och kan tänka ”Jag får vara med” och 
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”Jag duger”. Alltså är gemenskapen det viktigaste målet med samlingen (Niss/ Söderström, 

2006). 

 

 

2.6  Samtalets form         
Ett av läroplanens mål, under utveckling och lärande är att barnen ska utveckla sin förmåga 

att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina tankar (Lpfö98). 

       Samlingen innehåller samtal av olika karaktärer och de kan kategoriseras efter innehåll 

och form (Rubinstein Reich, 1996).  

   

Innehåll: 

 samtal om vad man har gjort tidigare 

 informativa samtal 

 uppfostrande samtal 

 begreppstränande samtal 

 

      Samtal om vad man har gjort tidigare kan handla om vad som hänt under dagen eller 

under tidigare gemensamma aktiviteter. Barnen kan också få frågor som handlar om vad de 

har gjort i helgen. Enligt Rubinstein Reich (1996) ställs frågorna främst för att skapa 

gemenskap men barnen tränas också i tidsbegrepp. Hon menar att samtalet lätt kan ta formen 

av ett förhör, det är många som ska svara, därför utvecklas oftast inte svaren. 

      Det informativa samtalet är just som det låter, främst med avsikt att ge barnen 

information om vad som ska hända under dagen eller inom kort. 

      Uppfostrande samtal är exempelvis samtal om vad som är tillåtet eller ej, varför vissa 

regler finns och hur barnen förväntas agera i vissa situationer. 

 

Form:  

 ”Det ledda samtalet” 

 ”Förhöret” 

 ”Det äkta samtalet” 

 

      Det ledda samtalet känns igen genom att pedagogen bestämt ämnet som samtalet ska 

handla om och det är viktigt att flera barn deltar, därför får inte enbart ett barn prata för länge 

utan att avbrytas av pedagogen. 

      Förhöret liknar ett förhör då pedagogen ställer frågor som hon redan vet svaret på, 

pedagogen kan berätta om en händelse och barnen förväntas kunna svara på hennes frågor. 

      Det äkta samtalet kan börja handla om en sak för att sedan fortsätta handla om något 

annat. Barnen deltar fritt i samtalet. Ofta kan de äkta samtalet ändra form och bli ett lett 

samtal eller förhör, speciellt om samtalet sker i samlingen då pedagogen leder över samtalet 

till undervisning. Det äkta samtalet förekommer oftast i grupper med färre barn (Rubinstein 

Reich, 1996). Forskningsresultat visar att pedagogen dominerar samtal i grupp, pedagogen 

ställer ledande frågor och barnen förväntas att ge korta svar som sedan värderas av 

pedagogen. Enligt några undersökningar tycks frågor i samlingen snarare tysta barnen än 

uppmuntra till samtal (Rubinstein Reich, 1996). 

 

 

2.7  Barns lärande 

Kunskap erövras från lärande vilket kan ske på olika sätt och i olika sammanhang, t.ex. 

genom tal, skrift, texter och bilder, men lärandet kan också ske i drama, lek, sång och musik. 
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Vi lär inte bara med hjärnan utan med hela kroppen och mycket av det vi lär kan vi inte sätta 

ord på. 

Allt lärande sker i samspel, förenklat kan man säga att samspel har tre aspekter. Den 

första är handlingsaspekten, det vi samspelar omkring eller gör tillsammans. För det andra 

har samspel en relationell aspekt, vilket omfattar samspelets kvalitet det vill säga hur vi har 

det tillsammans när vi gör det vi gör. Den tredje aspekten rör det verbala samspelet alltså hur 

vi reflekterar och vilket ordval vi använder (Öhman, 2006). 

      Barn lär och utvecklas under hela dagen, kanske sker lärandet då vi minst anar det. På 

samlingen då pedagogen pratar om hösten kanske barnen lär sig mer om hur man ska bete sig 

i gruppen, att vänta på sin tur för att få ordet, det kallas för medinlärning eller dold inlärning 

(Öhman, 2006). 

       Eftersom barns förmåga till abstrakt tänkande ännu inte är utvecklat, kan inte barnen 

tillgodose sig kunskap på samma vis som vuxna kan genom undervisning, istället behöver 

barn få möjligheter att experimentera och utforska på egen hand så de kan dra egna slutsatser 

från sina erfarenheter (Granberg, 1998).  

Den viktigaste läromiljön är och kommer alltid att vara det naturliga samtalet (Säljö, 

2000). Den ryske språkforskaren Lev Vygotsky var övertygad om att allt lärande sker i det 

sociala samspelet. Han intresserade sig främst av hur barns tänkande och språk utvecklas. 

Vygotsky menar att barns lärande stimuleras av lagom svåra utmaningar från både pedagoger 

och jämnåriga. ”I leken blir barnet huvudet högre än sig själv”, säger han och poängterar att 

barnet kan mer tillsammans med kamrater som kommit lite längre i sin utveckling. Inom 

intelligensforskning kallar man det för collaborative intelligens - vi tänker bättre tillsammans 

än var och en för sig (Öhman, 2006). 

 

 

2.7.1  Pedagogisk atmosfär 

Den pedagog som tycker om att leda samlingar skapar ett positivt klimat. Pedagogens 

ledarroll kan, enligt Granberg (1998) jämföras med en skådespelare då pedagogen använder 

sitt engagemang och sin röst för att fånga barnens uppmärksamhet och väcka deras intresse.  

Förmågan att leda en samling är kopplad till pedagogens självkännedom. En pedagog som är 

rädd för kaos lämnar inte utrymme för att kaos ska kunna uppstå, istället blir det en samling 

med snäva ramar som inte blir särskilt lustfylld vare sig för barn eller för pedagog, vilket 

resulterar i att självförtroendet sjunker hos alla. Barnen behöver istället bli tagna på allvar 

och få ett positivt bemötande. Regler som är väl förankrade hos barnen och framförda på ett 

positivt sätt gör umgängesklimatet positivt (Granberg, 1998).  

      En god atmosfär skapas enligt Bollnow, en tysk filosof och pedagog, om de vuxna har ett 

förhållningssätt som domineras av tilltro till barnet, en sensitivitet inför barnets erfarenheter 

och livsvärld och en konstruktiv bild av barnet. Pedagogens mognad, engagemang och humor 

är också viktiga ingredienser enligt honom (Öhman, 2006).   

      Eva Johansson (2003) beskriver i sin undersökning om pedagogisk verksamhet för små 

barn att den pedagogiska atmosfären påverkar barnens lärande och hon utkristalliserar tre 

typer av atmosfärer: 

 

 Den samspelande atmosfären domineras av engagemang och 

ett positivt bemötande gentemot barnens initiativ och 

generösa gränser för vad barnen får och inte får göra.  

 Mycket av detta innehåller även den instabila atmosfären men 

den har ett mer distanserat förhållningssätt mot barnen, där 

lugnet framhålls mer än den samspelande atmosfären. 
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Pedagogernas förhållningssätt pendlar från att vara generöst 

till ett kontrollerande sätt.  

 Den tredje atmosfären är den kontrollerande, den präglas av 

kontroll, pedagogerna eftersträvar ordning och struktur 

framför närhet och bejakande av barnens initiativ, den 

domineras ibland av maktkamp och en negativ stämning 

(Johansson, 2003).  

 

  

2.8  Samlingens delmoment 
Enligt Rubinstein Reich (1996) finns det endas ett fåtal svenska och utländska 

undersökningar som rör samlingen. Resultaten visar att samlingen är ett dagligt inslag med 

liknande upplägg och innehåll, med närvaroupprop, samtal om dagens datum och väder. 

Sång och musik med rörelse förekommer ibland.  Samlingen kan också innehålla samtal 

kring barnens upplevelser. Samlingen används också för kunskapsförmedling och då oftast i 

form av temaarbete (Rubinstein Reich, 1996).  

Granberg (1998) beskriver samlingen som ett dagligt inslag i verksamheten, då barn och 

vuxna träffas under strukturerade former i 10 - 30 minuter, gruppen sitter i cirkel. Samlingen 

används både för socialt samspel, underhållning, förmedling av information och kunskap. 

Delmomenten följer oftast i en bestämd ordning med upprop, almanackan, sång och rörelse. 

Samlingen börjar med ett upprop, för de yngre barnen kan närvarouppropet göras 

överskådligt med hjälp av dockor eller bilder, en för varje barn. De äldre barnen kan i 

samband med uppropet uppmanas att berätta något inför gruppen exempelvis deras 

efternamn, oftast följs det av att något barn räknar barnen, här tränas räkneramsan, antal och 

jaguppfattningen, gruppkänslan och gemenskapen stärks. Uppropet innebär också en social 

träning, turtagning, koncentration att följa instruktioner och att tala inför en grupp (Granberg, 

1998). 

Rubinstein Reich (1996) ställer sig frågan med vilket syfte almanackan har, hon ser det 

mer som än ritual snarare än att barnen skall lära sig datum, månad och år. Kanske är det en 

tidig insocialisering i tidsnormer.  Även Doverborg (1987) frågar sig vad barnen lär sig av 

denna ritual, hon menar att de inte förstår den och att den inte heller är speciellt rolig. Barnen 

har inga självklara band mellan upprepning och förståelse, vilket är en förklaring varför 

barnen efter ett helt års träning med almanackan ändå inte förstår ( Doverborg m.fl. 1987).  

        I delmomentet sång, musik och ramsor får barnen tillfälle att utforska kroppens 

möjligheter och sång, musik och rytmik ger en lustfylld stund som stärker gemenskapen i 

gruppen.   Barnen förbättrar också sin motorik eftersom koordinations- och rörelseförmågan 

tränas. En bättre kroppsuppfattning ger också en ökad självkänsla (Granberg, 1998). Sång 

och musik används också för att låta barnen röra sig för att sedan klara av att sitta stilla 

ytterligare en stund (Rubinstein Reich, 1996).   

       Ett av läroplanens mål, under utveckling och lärande är ”att barnen ska utveckla sin 

förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina tankar” (Lpfö98:13). I 

samlingen tränas barnen också på att lyssna, vilket är en svår konst men också en av livets 

stora gåvor, enligt Öhman (2006). Hon beskriver att lyssnandet är ett slags dubbelseende då 

vi blickar inåt för och skapa inre bilder utifrån det vi hör. På det sättet omskapas berättelsen 

utifrån mottagarens förståelse. De centrala momenten är att koncentrera sig, att se och 

försöka förstå en annan människas tanke (Öhman, 2006). 
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3.  METOD 

Under denna del behandlar vi kvantitativ metod respektive kvalitativ metod (3.1), därefter 

förklarar vi vårt eget metodval (3.2). Under urval (3.3) redogör vi för hur vi tänkte när vi 

valde ut de förskolor vi ville skulle ingå i vår undersökning och hur valet av respondenter 

gick till. Sedan följer själva genomförandet (3.4) och hur vi gjorde då. Detta följs av 

bearbetning och analys (3.5). Vårt etiska förhållningssätt beskriver vi under nästa avsnitt 

(3.6). Validitet och reliabilitet heter nästa punkt (3.7), eftersom man förordar andra kriterier i 

kvalitativ forskning tar vi upp dessa under efterföljande punkter (3.7.1 – 3.7.2). Sista punkten 

under metoddelen blir metodkritik/diskussion (3.8), där vi diskuterar vårt resultat.  

 

 

3.1  Kvantitativ metod respektive kvalitativ metod 

”Vid en första anblick kan det tyckas som om åtskillnaden mellan kvantitativt och kvalitativt 

bara handlar om det faktum att kvantitativa forskare mäter olika företeelser och att kvalitativa 

forskare inte gör det (eller mäter på ett annat sätt)” (Bryman, 2002:33). Man kan alltså 

betrakta kvantitativ forskning som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det 

gäller insamling och analys av data, till skillnad från detta kan man uppfatta kvalitativ 

forskning som en forskningsstrategi som istället lägger vikt vid ord under insamlingen och 

analysen av data. Det har skrivits och diskuterats en hel del kring detta under de senaste 

årtiondena och något förenklat kan man säga att beteckningarna kvantitativt och kvalitativt 

hänvisar till hur man väljer att framställa, bearbeta och analysera den information som man 

samlat in.  

”Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar 

vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad 

forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form 

av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial” 

(Patel & Davidson, 2003:14). 

Det som är avgörande för om man ska använda sig av kvantitativt eller kvalitativt inriktad 

forskning i en undersökning är hur man från början lagt fram sitt undersökningsproblem. Vad 

är det man vill veta och vilken kunskap söker man? Om man i första hand vill ha svar på 

frågorna ”Var och hur?, Vilka är skillnaderna och vilka är relationerna?” kan man mycket 

förenklat säga att man borde använda sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Om 

man istället vill ha svar på frågor som rör ”Vad är detta och vilka är de underliggande 

mönstren?” och därmed få hjälp med att tolka och förstå människors upplevelser så bör man 

använda verbala analysmetoder (Patel & Davidson, 2003).     

 

 

3.2 Vårt eget metodval  

I vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, eftersom vi själva på 

grund av vårt arbete som barnskötare i förskolan i allra högsta grad befinner oss i den sociala 

verklighet som analyserats. ”Det är troligen en fördel om den som ska göra en kvalitativ 

intervju har förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras” (Patel & 

Davidson, 2003:79).  

Vi var inte intresserade av att mäta något i siffror, utan vår utgångspunkt var att på ett 

tillförlitligt sätt få fram våra deltagares perspektiv om vad de tycker är viktigt och 

betydelsefullt när det gäller samlingen. Som intervjuform använde vi oss därför av den så 

kallade semi-strukturerade intervjun, för att vi ansåg att den skulle passa vår studie. Detta val 

gjorde vi eftersom vi anser att det är viktigt för studien att ställa samma frågor till alla, men 

att ändå låta de intervjuade framföra sina synpunkter så utförligt som möjligt med egna ord. 
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Semi-strukturerad intervju är ett begrepp som täcker många olika exempel på intervjuer. 

Det handlar oftast om en situation där intervjuaren har ett så kallat frågeschema att utgå ifrån, 

men där frågornas ordningsföljd varierar. ”Frågorna brukar också vara mer allmänt 

formulerade än vad som är fallet vid strukturerade intervjuer. Intervjuaren har också ett visst 

utrymme för att ställa ytterligare frågor (uppföljningsfrågor) till det som uppfattas vara 

viktiga svar” (Bryman, 2002:127).  

Vi hade först även tänkt observera ett antal samlingar och intervjua barn i olika åldrar 

efter dessa samlingar. När vi planerade detta projekt hade vi svårt att bedöma tidsåtgången 

och eftersom det var semestertider i antågande hann vi inte med det. Vi bestämde då att med 

den erfarenhet som vi båda två trots allt har från otaliga samlingar under våra år som 

barnskötare inom förskolan och i förskoleklass, så var ändå det viktigaste nu att intervjua 

våra kollegor om deras uppfattning av samlingens betydelse. 

Enligt Bryman (2002) är intervjuer sannolikt den mest användbara metoden i kvalitativ 

forskning och han tror att det är flexibiliteten som intervjun rymmer som gör den så attraktiv. 

Eftersom själva intervjuandet, utskriften av intervjuerna och analysen av dessa utskrifter tar 

lång tid, men den tiden går ändå bra att anpassa efter forskarens personliga liv.  

Vi gjorde som Bryman (2002) förordar och spelade in våra intervjuer. ”Kvalitativa 

forskare är ofta intresserade av både det intervjupersonerna säger och hur de säger det” 

(Bryman, 2002:310). Ett citat vi verkligen instämmer i när det gäller vår egen undersökning, 

där vi inte bara analyserar vad respondenterna svarar, utan det är också hur man svarar på 

våra frågor som är av betydelse för oss. Har man intervjun inspelad kan man gå tillbaka och 

lyssna och tolka svaren så många gånger man behöver och kanske även uppfatta svaren på ett 

annat sätt än under själva intervjun. Störningsmomentet som uppstår när man antecknar 

under en intervju är också eliminerat då man spelar in samtalet, för att underlätta 

sammanställningen av intervjuerna transkriberade vi dem. 
 

 

3.3  Urval 

Inför vår studie gjorde vi fyra urval, där vi valde ut de fyra förskolor som skulle ingå i vår 

undersökning. Våra val var så kallade bekvämlighetsurval, eftersom det precis som namnet 

antyder består av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 

2002), det vill säga de förskolor som finns inom rimligt avstånd för oss. 

Att det sedan blev ytterligare en förskola som ligger längre bort berodde till stor del på att 

vi hade lite förkunskaper om att de arbetade på ett annat sätt där och att de nuförtiden tagit 

bort den traditionella samlingen ifrån dagordningen. Vilket vi ansåg skulle ge ytterligare en 

aspekt till vår studie.  

Val av avdelningar och de pedagoger som fanns att intervjua skedde slumpmässigt, 

eftersom pedagogerna själva fick avgöra vilka som kunde avsätta tid till att prata med oss just 

de dagar vi valt att besöka de olika förskolorna.  

 

 

 Förskola 1                                  Förskola 2 Förskola 3 Förskola 4 

Antal intervjuer                      3        3        3         1 

 

 

Förklaring tabell: På första förskolan vi besökte intervjuade vi tre pedagoger. Vilket vi även 

gjorde på förskola nummer två och på förskola nummer tre. Det var bara på förskola nummer 

fyra som vi endast intervjuade en pedagog. Detta på grund av att vi då hade intervjuat tio 

pedagoger sammanlagt och att vi därmed ansåg att det var lagom många för att få tillräckligt 

varierade svar. 
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3.4  Genomförande 
Det var ingen av våra respondenter som protesterade mot inspelningen av intervjuerna utan 

alla var istället positivt inställda till detta, när vi påtalade att vår önskan var att ”vi ville citera 

det de sa ordagrant”. Vår intervjumetod var att genomföra semi-strukturerade intervjuer, 

vilka enligt Bryman (2002) innebär att trots att frågorna är formulerade i förväg så finns det 

utrymme för följdfrågor. Detta använde vi oss av i samtliga intervjuer, eftersom vi lade till en 

fråga på slutet till samtliga respondenter som löd: ”Vill du att samlingen ska finnas kvar?”  

Efter att först ha fått ett muntligt medgivande från rektorerna skickade vi ut frågorna 

skriftligt, vilket gjordes en vecka innan vårt besök till samtliga avdelningar på de förskolor vi 

valt ut. Detta gjorde vi för att avdramatisera vårt besök och ge respondenterna tid att 

reflektera över frågorna. Vid intervjuerna var vi med båda två och vi intervjuade en 

respondent i taget. Vi bad om att få sitta ostört med pedagogen vi skulle intervjua och denna 

vädjan infriades i nästan samtliga fall. Tidsåtgången för varje intervju var från cirka femton 

minuter till en halvtimma, beroende på hur mycket respondenten svarade på varje fråga och 

på hur ofta en fråga ledde till en annan.  

Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod i slutet av juni, innan våra 

respondenter och vi själva gick på semester. 

 

 

3.5 Bearbetning och analys  
Vi transkriberade intervjuerna tillsammans efter genomförandet, dvs. vi träffades någon dag 

efter sista intervjutillfället och lyssnade båda två på det vi spelat in. Att vi gjorde det i nära 

anslutning till intervjutillfällena berodde på att det är svårare att hålla materialet levande ju 

längre tiden går (Patel & Davidson, 2003). Trots att vi båda två hjälptes åt med 

transkriberingen fick vi hela tiden gå tillbaka och lyssna på vad som sagts. Vi tog inte med 

sådant som vi ansåg oväsentligt i förhållande till vårt syfte med intervjuerna, utan vi sållade 

bort allt mellanprat och inriktade oss på det som gällde ämnet. För övrigt skrev vi av 

intervjuerna ordagrant utan att varken lägga till, dra ifrån eller ytterligare förklara de svar vi 

fått. Att ha intervjuerna inspelade när man ska analysera är utmärkt, eftersom vi då kunde gå 

tillbaka och lyssna på tonfall, för precis som Bryman (2002) beskriver så har kvalitativa 

forskare ofta ett intresse av att höra både vad och hur respondenterna svarar.  

När transkriberingen var genomförd sammanställde vi svaren för att se likheter och 

olikheter, därefter plockade vi ut de citat som bäst gestaltade vårt resultat och därför är inte 

alla pedagoger nämnda i vår analys.  

 

 

3.6  Etiskt förhållningssätt 
Det finns ett antal etiska frågor att ta hänsyn till vid en vetenskaplig undersökning som är 

viktiga för att undvika problem vid genomförandet av undersökningen. Inom svensk 

forskning måste forskaren ta hänsyn till nedanstående principer: 

 
 Informationskravet. Forskaren ska informera berörda personer om den 

aktuella undersökningens syfte. Det innebär bland annat att 

försökspersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta om de så önskar. De ska dessutom få reda på vilka moment 

som ingår i undersökningen. 

 Samtyckeskravet. Deltagarna i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Om någon är minderårig, kan föräldrars 

eller vårdnadshavares godkännande krävas. 

 Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
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Personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dem. 

 Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamålet (Bryman, 2002:441).  

 

Det första kravet, informationskravet var vi mycket noga med, eftersom vi bad rektorerna 

om lov innan, plus att vi ringde till de berörda förskolorna och informerade om vårt arbete 

och frågade om vi fick komma för att intervjua dem. Sedan skickade vi ut frågorna en vecka 

innan vårt besök för att de därmed skulle få bättre möjligheter att förbereda sig och även ta 

ställning till om de ville medverka.  

Därmed var ju också det andra kravet, samtyckeskravet uppfyllt, men för att vara på den 

säkra sidan frågade vi även direkt vid vårt besök om de ville medverka i vår undersökning.  

Konfidentialitetskravet uppfyller vi till punkt och pricka eftersom alla respondenter som 

vi intervjuat är anonyma och avidentifierade, vilket vi informerade om skriftligt då vi 

lämnade ut intervjufrågorna i förväg och muntligt vid intervjutillfället. Det är också bara vi 

som har tillgång till intervjumaterialet och eftersom vi inte ens behövde anteckna några 

personuppgifter på våra respondenter, så är ju den faran helt eliminerad. Det är ju likaså 

nyttjandekravet, eftersom vi överhuvudtaget inte samlat in några uppgifter om enskilda 

personer. Vi anser därför att vi tryggt hållit oss inom etikens ramar, både under vår 

undersökning och även under vår redogörelse för denna.   
 

 

3.7  Validitet/Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier inom kvantitativt inriktad forskning, när det gäller 

att få en bild av kvaliteten i en undersökning, hur pass relevanta dessa begrepp är för 

kvalitativa undersökningar har diskuterats av många kvalitativt inriktade forskare. Att man 

ska bedöma och värdera kvalitativa studier utifrån helt andra kriterier än dem som 

kvantitativa forskare använder sig av har föreslagits av vissa författare. De föreslår att man 

istället ska ha trovärdighet och äkthet som två grundläggande kriterier för bedömning av 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2002). 

 

 

3.7.1  Trovärdighet 

Detta begrepp kan delas upp i fyra delar, där den första är tillförlitlighet. För att få 

tillförlitlighet i resultatet krävs, att man följer de regler som finns och att deltagarna i studien 

får ta del av resultatet efteråt för att kunna bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet på 

ett riktigt sätt.  

Andra begreppet är överförbarhet, vilket innebär att forskaren uppmanas att beskriva sitt 

resultat så utförligt som möjligt med fylliga detaljer. Utifrån dessa kan sedan andra personer 

bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Tredje begreppet är pålitlighet och det innebär att man säkerställer att det finns en både 

fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen, t.ex. 

problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter och så vidare. Allt 

detta för att studien ska kunna granskas under tiden som den pågår, men även i slutskedet.  

Det fjärde begreppet är möjlighet att styrka och konfirmera, som betyder att forskaren 

försöker säkerställa att han eller hon agerat i god tro, eftersom forskaren är medveten om att 

total objektivitet är omöjlig. Forskaren ska i sin studie vara så opartisk som det någonsin går 

att vara (Bryman, 2002). 

Om vi överför dessa delar till vår egen undersökning av samlingen kan vi i alla fall med 

säkerhet påstå att tillförlitligheten är hög, för vi har följt alla regler som finns plus att vi med 

all sannolikhet uppfattat våra deltagares verklighet på ett riktigt sätt, eftersom vi själva 
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arbetar inom förskolan, där vi både planerar för och leder samlingar dagligdags. Trots detta 

har vi ändå försökt att vara så objektiva som möjligt och ansträngt oss för att ge en klar bild 

av våra respondenters verklighet utan att lägga in några egna värderingar i deras svar. Våra 

respondenter kan därför känna sig trygga, eftersom vi varit ytterst noga med att lämna ut 

korrekta påståenden och citat i vårt arbete.   

 

 

3.7.2  Äkthet 

Även begreppet äkthet delas upp i ett antal kriterier, där den första är rättvis bild. Där ska 

man fråga sig om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som den studerade gruppen har. 

Nästa kriterium är ontologisk autenticitet, som står för om studiens resultat kommer att 

hjälpa de medverkande att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och 

den sociala miljö de lever i. 

Det tredje kriteriet är pedagogisk autenticitet, vilket betyder att deltagarna genom 

studiens resultat bör få en bättre inblick i hur andra personer i miljön upplever saker och ting. 

Nästföljande kriterium är katalytisk autenticitet, vilken ställer frågan om undersökningen 

gjort att de som medverkat i den kan förändra sin situation. 

Det femte och sista kriteriet är taktisk autenticitet, som ställer den viktiga frågan om 

undersökningen gjort att deltagarna fått chansen att vidta de åtgärder som krävs. 

För att vi ska kunna uppfylla dessa kriterier på ett bra sätt kommer vi att ge deltagarna 

chansen att ta del av vårt undersökningsresultat. Då kan de själva begrunda sina egna och 

sina kollegors svar och på så sätt få igång de givande diskussioner vi efterlyser i arbetslagen.    

 

 

3.8  Metodkritik/diskussion 

Vi tycker att det är bra med intervjuer eftersom man kan vidareutveckla de svar man får 

genom att ställa följdfrågor och på så sätt utvecklas intervjun till ett samtal. Några av våra 

respondenter svarade kort och koncist på våra frågor och nu i efterhand önskar vi att vi 

försökt utveckla deras svar lite mer med följdfrågor och inte bara nöjt oss med svaret de gav 

på vår fråga.  

Vi upplevde inte några större skillnader då vi intervjuade pedagoger som var kända eller 

okända för oss. Visserligen kanske stämningen var lite frimodigare och gemytligare när vi 

intervjuade de som var kända för oss på grund av att de kände sig lite mer avslappnade 

eftersom de visste vilka vi var. Vi hade nog också lättare att lägga in lite egna kommentarer 

och funderingar när vi i vår tur kände till dem vi intervjuade.  

Redan vid första intervjun dök det upp en extrafråga som löd ”vill ni ha kvar samlingen?” 

och den frågan kände vi att vi ville ha kvar, så den lade vi till. Efteråt kände vi att vi kunde 

ha tagit med ytterligare följdfrågor för att på så sätt få en ännu tydligare bild av samlingen. 

När vi förberedde våra frågor hade vi inte helt klart för oss att de på vissa avdelningar 

inte hade samling längre och under de intervjuerna fick vi improvisera och ändra om frågorna 

lite, vilket vi kunde ha varit lite mer förberedda på. 

Från början hade vi tänkt att vi skulle observera ett antal samlingar och intervjua några av 

barnen efteråt, men detta fick vi utesluta på grund av tidsbrist. Om detta hade gett något extra 

till vår undersökning är tvivelaktigt eftersom det var pedagogernas syn på samlingen som vi 

efterfrågade.  

Vi är väl medvetna om att vårt resultat bara gäller för de förskolor som ingår i vår studie 

och att förhållandena på andra förskolor kanske är helt annorlunda. 
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4.  RESULTAT AV EMPIRI 
I detta avsnitt redovisar vi de frågor vi ställde till våra respondenter vid intervjutillfällena, där 

samtliga personer i arbetslaget omnämns som respondenter.  Vi har valt att ordagrant citera 

en del av det som våra respondenter svarar med kursiv text efter varje fråga (4.1). Vi 

redovisar både frågor och svar i löpande text. 

 

 

4.1 Resultat av intervjuerna 

 

 

Hur ofta har ni samling?   
Svaren vi fick på denna fråga varierade mellan att man har samling två gånger i veckan, till 

att man försöker ha samling varje dag. Orsaken till att man bara har samling ett par gånger i 

veckan är att man istället för samling prioriterar den fria leken. Även om man försöker ha 

samling en gång om dagen, kan det hända att man ibland hoppar över den på grund av att 

man inte vill störa leken när den fungerar bra och ibland är det mer angeläget att ha en längre 

utevistelse, än att ha samling. 

 
Vi försöker att ha samling en gång om dagen, de blir väldigt olika långa.  Vi kan 

hoppa över den om vi ser att barnen gör något speciellt, men varje dag drar vi kulor 

för att se hur många barn det är och fyller i närvaroboken.  

 

 

Vi får även reda på att det finns förskolor där man slutat med den traditionella samlingen som 

Rubinstein Reich (1996) beskriver. Istället för vanlig samling har man periodvis tillfällen när 

hela barngruppen samlas för att uppmärksamma något av barnen, genom att lyssna på och 

ställa frågor till det barnet. 

 
Vi har inte samling längre. Bara då vi vill samla alla barnen, vi har ett gosedjur som 

följer med ett barn i taget hem, barnen får berätta och blir utfrågade av de andra 

barnen om vad de har gjort. Men det är inte som en vanlig samling brukar se ut. 

Och bara periodvis. 

 

 

I vilken form har ni samling? 
Med denna fråga fick vi reda på att det var lika vanligt med delade grupper som med 

helgrupp. Ibland delade man på gruppen några gånger i veckan, för att ha helgrupp resterande 

dagar. Syftet med att dela barngruppen vid samling är att kunna möta barnen på deras nivå, 

dvs. att kunna tillgodose deras behov där de befinner sig i sin utveckling. Om man alltid har 

samling i helgrupp beror det på att man åldersmässigt har barn i samma åldrar. 

 
Med tanke på vilken barngrupp vi har haft nu, som är väldigt ojämn, vi har inte 

jobbat så här förut, vi har haft grupper i gruppen så barnen har blivit mötta på den 

nivån de är.  
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Hur kan en vanlig samling se ut? 

Det vanliga är att samlingen är förlagd tidigt på förmiddagen och att den oftast följs av 

utevistelse. Samlingen börjar alltid med samma samlingssång och efter den följer ett upprop. 

De barn som är närvarande vid uppropet får sätta upp bilder av sig själva för att på så vis 

synliggöra sin närvaro, men man uppmärksammar även de barn som är frånvarande, genom 

att även sätta upp deras bilder under rubriken lediga eller sjuka.  

Samlingen används till att på ett lekfullt sätt arbeta med språklig medvetenhet eller 

matematik, där sång, ramsor och mattelekar är vanligt förekommande. Att man använder sig 

av månads- och årsburkar för att på så sätt konkretisera årets dagar nämndes också. 

Almanackan finns med, men inte lika ofta. 

Namnlekar är vanligt förekommande och då särskilt vid uppstarten på hösten, för att 

barnen ska lära sig varandras namn. Vid helgruppssamlingar brukar samtliga pedagoger på 

avdelningen delta.      

 
Ett barn får hämta kulorna, som vi drar och vi prickar av i boken. Sen har vi 

månadsburkar som barnen får lägga i en kula i, lägga i årsburkarna, sen är det inte 

alltid som vi pratar om vad det är i dag, det beror på, idag hade jag en sexåring han 

kunde klara av att räkna, de små klarar inte av det. Sedan har vi alltid en ramsa, vi 

äter frukt också. 

 

 

De stora barnen, dvs. sexåringarna tränas inför sin skolstart genom att sitta vid ett bord och 

arbeta med olika uppgifter. De har inte någon speciell början eller avslutning, utan när de är 

klara med sina uppgifter får de lämna samlingen. De yngre barnen däremot har en mer 

traditionell samling med både upprop och slutramsa och en fruktstund däremellan.  

 
I stora gruppen har det varit mer skolförberedande, vi sitter vid borden, barnen har 

fått tagit eget ansvar att se till att vara färdiga med den uppgift de har, vi har inget 

avslut. 

 

 

En annan respondent berättar: 

 
Vi börjar alltid med samma sång, sedan har vi frukt, då pratar vi om det är något 

speciellt som ska hända eller om någon vill berätta något, småpratar lite, sedan blir 

det ”det som vi har planerat”, om barnen inte vill något annat. Men det finns en 

planering. 

 

 

Det blir alldeles för trångt i hallen om alla barnen lämnar samlingen samtidigt, så istället 

avslutar man samlingen med att några barn i taget får gå ut i hallen och börja klä på sig. De 

andra sitter kvar en stund till och kanske sjunger lite, eller bara pratar under tiden som de äter 

färdigt sin frukt.  
 

 
Vad anser du att samlingen tillför barnen?  
Det övervägande svaret på denna fråga är att samlingen ger barnen en rolig stund och att 

både pedagoger och barn lär känna varandra. Även om man har som intention att lära barnen 

något under samling, t.ex. med en mattesaga så är det viktigaste ändå att den ger en rolig 

stund i första hand.  
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Vårt syfte är att alla ska se varandra en liten stund varje dag, gemenskap, man ska 

kunna ta vem som helst i hand, vänta på sin tur, man ska ha roligt. 

 

 

Samlingen tillför även barnen en hel del nya kunskaper, eftersom de lär hela tiden. 

 
Det kanske kan tillföra en liten gruppkänsla att man kan titta sig omkring, det här är 

vi. De gånger man har matte hoppas man att det ska ge dem något, vissa saker vill 

man ju att de ska lära sig av och vissa saker gör man bara för det är roligt, man 

hoppas att de ska tycka att det är roligt och skapa lust, skapa ett visst intresse.  

 

 

Hur använder ni er av Lpfö98 i planeringen inför samlingen? 

Inför planeringen av samling används inte Lpfö98 alls, dvs. man läser inte vad som står i den, 

utan det är istället något som man bär med sig i bakhuvudet hela tiden. Den egna 

arbetsplanen som ursprungligen är från Lpfö98 används däremot i några fall.  

 
Själva läroplanen använder vi ganska lite, men det beror på att vi har en egen 

arbetsplan, men den är ju ur läroplanen, vi har vissa mål i arbetsplanen, snarare får 

jag tänka på hur jag uppträder under hela dagen för att uppnå målen, vi vet ju vad 

som står, lär barnen begrepp som hon o han, man vet vad det är man är ute efter inte 

bara i samlingen, vi vet att en del har svårt med språket så i samlingen tänker man 

på hur man använder språket med upprepningar som barnprogram på 70- talet. 

 

 

Att kunna planera inför sin samling är ingen given sak, utan för en del finns ingen sådan tid 

avsatt. Då är det ett plus om man är erfaren och kan plocka fram samlingar man haft förr ur 

minnet. Detta blir ibland tvunget även för dem som har planeringstid, eftersom tiden inte 

alltid är tillräcklig för att planera samlingen.  

 
Vi har ingen planering så ibland får man ta ifrån minnet, det är tur att man har så 

lång erfarenhet. Om man vet att det ska komma en vikarie får man försöka att 

planera lite hastigt. 

 

 

Under intervjuerna framkom att det i samtliga fall var en pedagog som ansvarade för 

samlingen oftast en vecka i taget. För att kunna följa en röd tråd och spinna vidare på förra 

veckans samlingar planerar man alltid två och två, där en av pedagogerna också varit med 

och planerat för veckan innan.  

 
Vi turas om varje vecka, två pedagoger planerar varje gång för att spinna på där den 

andre slutat. 

 

 

Varför har ni samling?   
Den övervägande orsaken till att man har samling, är att man som pedagog vill se alla barnen 

och att de ska se varandra. Ibland måste man även samla dem för att de ska ”gå ner i varv” 

och lugna ner sig. Att lära sig saker på samlingen nämndes också, men det var inte lika 

angeläget. 

 
Ibland är det för att lugna ner dem eller klara av dem på två. Olika dagar vad man 

använder den till och vad man får ut av den. När man började trodde man nog att 

man skulle lära dem en massa. 
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Beslutet om att inte längre ha en traditionell samling, är inget man ångrar på de ställen man 

genomfört detta. Man står fast vid sin ståndpunkt om att barnen lär under hela dagen och inte 

bara under samlingen. Därför anser man inte att samlingen tillför något extra, istället är man 

nöjd med att ha genomfört detta. 

 
Det jag tycker och som jag har ändrat mig om under senare år är att allt det man gör 

under hela dagen är ju lika mycket viktig kunskap som det man gör på en samling. 

Speciellt om barnen tycker att det är svårt att sitta still eller är trötta. Att varje barn 

ska vilja ha den precis då, det är inte, det passar inte med tänket nu, att man ska ha 

valfrihet samtidigt som det är ett tvång. Att det ska passa alla att sitta still samtidigt 

passar inte in i tänket nu - att barnen ska välja.   

     Språket ska finnas hela tiden, man ska ge dem språket genom att vara medveten, 

inte genom språksamlingar. 

     Vi missar lite, jag skulle kunna tänka mig att ha en matsamling för 

gemenskapen, men inte ha en samling för att lära sig något.  

 

Jag har tyckt att det var viktigt förut, jag vet att någon sa - måste man ha samling? 

Jag tyckte att det var upprörande att det inte ens var samlingens innehåll, man 

ändrar sig. 

 

 

Där man bara har samling i enstaka perioder vill man också gärna framföra att lärandet sker 

under hela dagen, inte bara i samlingen. Ett annat viktigt påpekande är att man har 

värdegrunden med sig under hela dagen. 

  

 

Vill ni ha kvar samlingen? 

Det övervägande svaret på denna fråga är att man vill ha kvar samlingen och trots att man 

funderade på att förändra sitt arbetssätt till hösten, vill man ändå ha kvar samlingen i någon 

förenklad form.  

Där samlingen tagits bort funderar man på att införa en kort samling före maten, enbart 

för gemenskapens skull. 

Att intervjua barnen om samlingen är viktigt, för att på så sätt få fram ett underlag för om 

det är motiverat att förändra sitt arbetssätt. 

 
 Vi har intervjuat barnen bara för att se om de tycker att det är roligt, de allra flesta 

tyckte det var roligt för vi sjöng mycket och lekte. 
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5. ANALYS 

Här kopplar vi ihop våra intervjuer med litteraturen utifrån vår frågeställning. I den första 

delen berättar vi om hur samlingen används idag (5.1) och under andra delen redogör vi för 

vad pedagogerna anser att samlingen tillför barnen (5.1.1). Under nästa avsnitt (5.1.2) 

informerar vi lite om hur läroplanen används i planeringen inför samling. 

 

 

5.1  Hur används samlingen idag?  

Resultatet av vår studie visar att samlingens status fortfarande är hög men att två av tio 

pedagoger i vår undersökning inte har samling, visar ändå att den börjar ifrågasättas. På 

ytterligare en avdelning hade de endast samling vid två tillfällen i veckan. Det visar att leken 

prioriteras. Det fanns även tankar på förändring av samlingen på ytterligare två avdelningar 

där de eventuellt bara skulle ha samling två gånger i veckan.   

       Idag har vi helt andra storlekar på våra grupper än för 20 år sedan och därför har många 

avdelningar (hälften i vår undersökningsgrupp) delade samlingar. Barngruppen indelas efter 

barnen utvecklingsnivå. Detta görs för att bäst kunna möta barnen på den nivå de befinner 

sig. Respondenterna visar på stor flexibilitet då de inte alltid gör som tidigare år, utan 

anpassar samlingens form efter den barngrupp de har nu. 

      Balansen mellan de stora barngrupperna idag och det enskilda barnet upplevs som 

Öhman (2006) beskriver det, som ett problem som ställer helt andra krav på pedagogen nu än 

mot för tjugo år sedan. Det var också ett skäl som en av våra respondenter angav då de 

beslutade att inte ha samling och i stället arbeta med barnen i smågrupper, för att få ett 

lugnare klimat och hinna med alla barn. Hon tyckte inte heller att barnens valfrihet 

prioriterades då samlingen inte kunde väljas bort av barnen. Läroplanen säger att grunden för 

barns känsla av demokrati läggs i förskolan, plus att det är barnens intressen och behov som 

skall ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten (Lpfö98).  

 

 

5.1.1  Vad anser pedagogerna att samlingen tillför barnen? 

De respondenter som inte har samling poängterade att lärandet sker under hela barnens 

vistelse på förskolan och inte bara i samlingen. De som har samling dagligen menar att de i 

första hand har samling för att se varje barn och för att få en stark gruppgemenskap med 

trygga barn, men ibland har de samling bara för att få en lugn stund och låta barnen varva 

ner. I det pedagogiska programmet från 1987 nämns samlingen och aktiviteter för hela 

gruppen som ett medel där gruppkänslan stärks. Barn som bekräftas och får ett positivt 

bemötande stärks i sitt självförtroende och i sin självbild. Det är en förutsättning för att barn 

ska våga prova nya utmaningar och på så sätt skaffa sig kunskaper (Granberg, 1999).    

 Samlingen börjar hos samtliga respondenter med ett upprop bara för att alla ska se 

varandra och även uppmärksamma de barn eller vuxna som inte är där. Alla barn bör få stå i 

centrum och vara föremål för allas intresse en stund varje dag. Att bli sedd och bekräftad ger 

en bra gruppkänsla och de barn som inte är där stärks också av att veta att de blir ihågkomna 

av kamraterna på förskolan (Granberg, 1999). Det är också väldigt vanligt att något barn får 

räkna alla efter uppropet. En respondent poängterade att hon är noga med att välja de barn 

som klarar av att räkna och att hon passar på att välja de barn som inte kan räkna så långt, de 

dagar som det är färre barn där. Barnen ska aldrig tvingas att göra något som pedagogen 

redan vet att de inte klarar av, för det kan skapa stora sår som istället för att stärka 

självförtroendet gör att det försämras (Wahlström, 1993). 

 Fruktstunden kopplas också till samlingen och en respondent berättade att de använde 

stunden då barnen åt frukt till lite information och ett mera fritt samtal med barnen. Samtalet 
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kunde ibland leda till att pedagogen ändrade sina planer och istället följde barnens önskemål, 

fast det egentligen fanns en planering, som då fick vänta en dag. Det visar att de ger sina barn 

inflytande, vilket vi ska göra enligt Lpfö98. Rubinstein Reich (1996) beskriver liknande 

situationer som ett dilemma ”Barnet kontra planen/ordningen eller annorlunda uttryckt: 

barnens lust och intressen kontra pedagogens uppgift att styra och också legitimera sin 

yrkesroll” (Rubinstein Reich, 1996:87). Det visar att pedagogen tar barnets perspektiv då hon 

följer barnens initiativ istället för att följa sin planering (Rubinstein Reich, 1996). 

Almanackan är något som många författare har tagit upp och beskriver att barnen inte 

förstår innebörden av. I vår undersökning har endast en pedagog nämnt almanackan, men 

hon poängterade att hon bara brukar fråga de barn som hon tror klarar av det. ”Om det var 

den tredje i går, vad är det då för datum idag?”  Det är en vanlig föreställning bland 

pedagoger att använda sig av almanackan för att träna barnen i matematiska termer. Ofta 

lotsar pedagogen fram barnen till det rätta svaret genom att ge ledtrådar, då pedagogen redan 

vet det rätta svaret (Doverborg, m.fl. 1987). 

Istället för almanackan används månadsburkar där dagarna konkretiseras med hjälp av 

kulor, detta är något som förekommer på sammanlagt tre avdelningar. 

En respondent berättade att de ibland kan plocka in en lek eller sång som kan kopplas till 

deras tema, men det är inte deras egentliga syfte med samlingen. Rubinsten Reich (1996) 

spekulerar i att det tematiska arbetssättet i början på 1980-talet hade betydelse för samlingens 

återkomst, men enligt vår undersökning används samlingen numera för att skapa en rolig 

stund och för att stärka gruppen och endast i enstaka fall för temaarbete.  

      Endast en pedagog uttalade att de har samling för att barnen ska lära sig, hon menar 

också att samlingen även ger barnen en rolig stund och inte bara kunskap. Enligt Granberg 

(1998) lär barnen sig hela tiden och främst då de har roligt. En respondent hoppades att 

barnen skulle bli nyfikna och i framtiden vilja lära mer och våga prova, exempelvis att spela 

instrument. 

 

 

5.1.2  Hur används Lpfö98 i planeringen inför samlingen?   

Planeringen går i stort sett till på samma sätt hos samtliga respondenter, en pedagog håller i 

samlingen en vecka i taget men man är flera då planeringen görs för att kunna hålla en röd 

tråd i aktiviteterna. På en avdelning är det alltid samma personer som har samling, de har 

delade grupper. Det finns flera fördelar i att samma pedagog håller i samlingen under en 

längre tid gärna terminsvis, pedagogen blir då tryggare i sig själv och samlingarna blir bättre 

(Granberg, 1998).  

Två respondenter berättar att de har med förskolans arbetsplan i sin planering, resterande 

menar att de har läroplanen i bakhuvudet men att de inte använder den vid planeringen. 

Pramling (2003) berättar om en studie där hon uppfattar att läroplanen i många fall 

används som hyllvärmare men att det skiljer väldigt mycket mellan avdelningarna 

(Johansson, Pramling Samuelsson, 2003). Vi har i vårt empiriska material kommit fram till 

samma slutsats då respondenterna i vår undersökningsgrupp ger två olika svar, dels att de har 

den i bakhuvudet men att den inte påverkar planeringen. Dels nämner två respondenter att de 

utgår från förskolans arbetsplan som bygger på vissa utvalda mål i läroplanen. 
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6. DISKUSSION 

Under det här avsnittet följer en allmän diskussion, där vi kommer att ytterligare poängtera 

sådant vi tycker är viktigt. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar presenterar vi här våra 

slutsatser (6.1), och till sist (6.2) ger vi förslag på fortsatt forskning. 

 

 
Rubinstein Reich (1996) skriver att man kan se samlingen som en ritual, vilket stämmer bra 

överens med vår undersökningsgrupps beskrivning av sina samlingar, eftersom de börjar vid 

ungefär samma tidpunkt och hålls dagligen. Det är bara på en av våra respondenters 

avdelningar som man inte har samling varje dag utan där har de istället samling två gånger i 

veckan och alltid samma dagar, så de följer också ett mönster. Samlingens utformning följer 

också en given mall med både början, innehåll och slut.  

      Det mest framträdande resultatet från våra intervjuer angående pedagogernas syfte med 

samlingen är att den är gruppstärkande och detta framhåller även Rubinstein Reich (1996), 

men det finns också andra syften så som att lära barnen något, som t.ex. att träna den 

språkliga medvetenheten genom olika sånger och ramsor. Våra respondenter har beskrivit att 

de använder ett material som konkretiserar olika matematiska begrepp, plus att de poängterar 

att de är extra medvetna om hur de använder språket, ändå var det bara en pedagog som 

uttalade att hon ansåg att samlingen var till för att barnen skulle lära sig. Många sånger och 

lekar är enligt Rubinstein Reich (1996) begreppstränande så lärandet är något som man får 

automatiskt. Enligt Granberg (1998) lär barnen i leken när de har roligt, och våra 

respondenter menade att samlingen gav barnen en rolig stund. ”Samlingar ska vara så roliga 

att barnen vill och orkar vara med. Det viktiga är att få positiva gruppupplevelser” 

(Niss/Söderström 2006:75) och de fortsätter med att poängtera att på en småbarnsavdelning 

får man aldrig ha som mål att träna barnen i att sitta still eller vänta på sin tur, för detta är 

något som kommer av sig självt så fort barnet är moget för det. Det var ingen av våra 

respondenter som medgav att denna ”träning” faktiskt förekommer, utan man sa istället att 

man samlade dem för att de skulle ”gå ner i varv”. Att det faktiskt förekommer många 

tillsägelser om att barnen ska sitta på sin plats under samlingen var det ingen som nämnde, 

vilket förvånade oss. Kanske berodde det bara på att man ville göra ett gott intryck under 

intervjun? Eller så beror det på att de innerst inne är medvetna om att det faktiskt inte är 

barnens fel, trots att de får skulden, för det är istället den vuxne som inte kan se barnets 

perspektiv, anser vi.   

Något som förvånar oss är att inte någon tagit upp att barnen tränas i att ha ordet och våga 

framträda i gruppen, vilket Moberg framhöll som en viktig del i samlingen på 1940-talet då 

samtalen med barnen hade ett starkt syfte (Sandels & Moberg, 1947). Rubinstein Reich 

(1996) hänvisar till flera undersökningar som visat att samtalen i samlingen inte är på 

barnens villkor utan snarare är det pedagogen som har makten över ordet, för ofta är 

samtalets form mera som ett förhör. En respondent berättade att de använder fruktstunden i 

samlingen till ett tillfälle då barnen får tala mer fritt, vilket vi tycker är mycket intressant 

eftersom det inte framkommit någon annanstans.  

Bland annat Doverborg (1987) framhåller att det är vanligt att använda almanackan för 

att träna matematik, men vad är det för vits med det om inte barnen förstår vad man menar? 

Då blir det ju bara ett misslyckande för barnet som står där framför gruppen med lappen i 

handen och ändå inte vet vad den betyder. En respondent påpekade att hon bara ger sådana 

uppgifter till de barn som hon säkert vet klarar av det och det tycker vi är väldigt pedagogiskt 

och klokt av henne.  

      Ett annat resultat från våra intervjuer som vi lade märke till är att barnen i så hög 

utsträckning delas upp i två grupper i samlingen, vilket är vad hälften av de respondenter som 

har samling beskrivit för oss att de gör och då främst efter mognad och ålder.  Wahlström 



 

 31                                                                            

(1993) beskriver att man ska arbeta med barnen i smågrupper för att barnen ska utvecklas 

bäst i sin självkänsla, men eftersom alla respondenter ansåg att de hade samling för att stärka 

gruppen och för att man skulle se varandra och bli sedd, så undrar vi varför gruppen delas? 

Det kanske beror på att barngrupperna numera är så stora och att det för många barn kan bli 

påfrestande att sitta långa stunder och vänta på sin tur? En förklaring vi fick om varför man 

delar gruppen är att pedagogerna vill möta barnen på rätt nivå, så underförstått används 

samlingen ändå för undervisning. Samlingar för att lära bör ske i åldersanpassade grupper 

(Wahlström, 1993). Enligt Korpi (1983) ska åldersblandade grupper främst användas för att 

stärka gruppen. Frågan är då hur det blir med sammanhållningen inom hela gruppen? Men, 

visst tycker vi att det låter logiskt att dela gruppen efter mognaden på barnen, eftersom man 

då på ett bättre sätt kan avväga hur länge de tycker det är intressant och roligt att sitta stilla. 

Då blir det kanske mindre tjat på barnen om att de lyssna och sitta kvar på sina platser.     

En respondent reflekterade över samlingen och kom fram till att hon i början av sin 

yrkeskarriär nog tyckte att hon ville undervisa i samlingen, men att det inte var så längre. Att 

arbeta tematiskt i samlingen förekommer inte heller i så stor utsträckning, även om det ibland 

kan passa in med någon lek eller sång som överensstämmer med det valda temat, berättade 

hon. I det pedagogiska programmet ansågs samlingens syfte vara att stärka gruppen 

(Rubinstein Reich, 1996), vilket fortfarande är huvudsyftet bland våra respondenter. 

 Lpfö98 finns med i bakhuvudet hos samtliga respondenter och vi tycker att man kan 

knyta an flera av de aktiviteter som händer i samlingen till Lpfö98 så som: ”Att skapa och 

kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, 

dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande” (Lpfö98:10). 

Att ramsor, sånger och att röra sig till musik är vanliga inslag i samlingen, liksom 

dramatiserandet av sagor, lek med ord och matematiska övningar/lekar bekräftas både av 

våra respondenter och av den litteratur som vi läst. 

     Två av respondenterna berättar att de använder ett matematikmaterial som uppskattas av 

barnen och vid uppropet tränas barnens matematiska förmåga, då man ofta räknar antalet 

barn och diskuterar runt detta. 

 Att två respondenter inte har samling i sin barngrupp visar att den nu börjat ifrågasättas. 

Deras tidigare syn på samling är som vi tolkar det att man hade samling för att lära ut 

kunskap, men att man nu anser att lärandet sker under hela barnets vistelsetid på förskolan 

och båda respondenterna poängterade att barnen lär hela tiden och inte bara i samlingen.  

     Ingen av de resterande respondenterna avsåg att sluta med samlingar, även om två hade 

tankar på att förändra samlingen eftersom de skulle förändra sitt arbetssätt till hösten, men 

samlingen skulle finnas kvar för att förstärka gruppgemenskapen. Och vi vill än en gång 

understryka det som en respondent uttalade att ”vissa saker gör man bara för det är roligt” 

och vi anser att det är pedagogens ansvar att det blir det för vi tror fullt och fast på att glädje 

smittar av sig. 
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6.1  Slutsats 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar drar vi följande slutsatser: 

     Syftet med vår empiriska studie var att undersöka vad pedagogerna ansåg att samlingen 

tillförde barnen, varför har vi samling? 

     Pedagogernas syfte med samlingen är att ge barnen en lustfylld stund, vilket stärker 

gruppkänslan. Avsikten är inte att lära i första hand, men många av våra sånger och ramsor är 

begreppstränande och barnen roas då de på sina egna villkor leker med matematiskt material. 

Enligt Granberg (1998) lär barnen hela tiden och de lär då de har roligt. Att ge barnen en 

rolig stund var också det främsta svaret vi fick av våra respondenter.  

     Att två av våra tio respondenter inte har samling visar att den på vissa håll börjat 

ifrågasättas, men att den ändå har starka rötter eftersom de andra åtta respondenterna såg 

samlingen som något de vill ha kvar. 

     Vår andra frågeställning var om Lpfö98 användes i planeringen. Ingen av respondenterna 

använder Lpfö98 i planeringen inför samlingen, men däremot används den egna arbetsplanen 

av två respondenter som innehåller utvalda delar från Lpfö98. Alla respondenter menade att 

Lpfö98 var något som ”satt i bakhuvudet” och vi vet att man kan koppla mycket av det som 

respondenterna gör i samlingen till Lpfö98.  

      Ingenstans i Lpfö98 nämns samlingen som form, utan det är snarare hela barnets vistelse 

på förskolan som ska kopplas till Lpfö98.  

       

 

6.2  Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka om det finns några skillnader mellan de barn som har 

samling och de barn som inte har haft samling under förskoletiden, kan man se några 

olikheter i utvecklingen då de börjar i förskoleklass?  

Det skulle också vara spännande att följa upp de respondenter som är på gång att förändra 

sitt arbetssätt under hösten och ta reda på om de verkligen blir nöjda med resultatet. Och få 

veta om de håller fast vid sina nya rutiner, eller om de återgår till de gamla? 
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Bilaga A 

 

Fröbels lekgåvor 

Första lekgåvan är bollen och den är barnens favoritlek och den ska vara röd. 

Andra lekgåvan är en kub, en cylinder och ett klot för att iaktta likheter och olikheter. 

Tredje lekgåvan är en kub delad i 8 mindre kuber att plocka isär och sätta ihop. 

Fjärde lekgåvan är en kub delad i 8 avlånga klossar ger erfarenhet av bredd, höjd och längd. 

Femte lekgåvan är en kub delad i 39 klossar och är en utveckling av den tredje lekgåvan.  

Sjätte lekgåvan är en kub delad i 36 klossar och är en utveckling av den fjärde lekgåvan. 

Sjunde lekgåvan är lägglappar som överbygger klyftan mellan konkret o abstrakt tänkande. 

Åttonde lekgåvan är trästickor vilka representerar kuben och lägglapparnas kanter. 

Nionde lekgåvan är hela och halva metallringar som presenterar den böjda linjen. 

Tionde lekgåvan är penna och papper för att lära sig teckna fritt och inte kopiera. 

Elfte lekgåvan är sticknål och stickmatta för att låta barnet upptäcka punkten. 

Tolfte lekgåvan är nål och garn för att bygga upp linjer genom att förena utstuckna punkter. 

Trettonde lekgåvan är sax och papper för att lära sig hantera saxen rätt. 

Fjortonde lekgåvan är flätmatta, flätnål, flätremsor som utv. antalsuppf., form- o färgsinne. 

Femtonde lekgåvan är flätspån med vilka man flätar ihop spån till en hållbar enhet. 

Sextonde lekgåvan är ledande käppar med vilka man bildar olika former genom att böja. 

Sjuttonde lekgåvan är pappersremsor och papperssnören så man lär sig se skillnad på linjer.  

Artonde lekgåvan är vikpapper för att se egenskaper hos geometriska figurer, finmotoriken. 

Nittonde lekgåvan är ärtor eller vax & trästickor. 

Tjugonde lekgåvan är lera och Vax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

Bilaga B 

 

Samlingen – en symbol för integration mellan förskola och grundskola  
”En för mitt syfte användbar definition finns hos Lena Rubinstein Reich (1993). Hon 

definierar i sin avhandling samling i förskolan som när en grupp barn och vuxna i förskolan 

sitter samlade, ofta i en cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning av en eller 

flera vuxna. Den ska vara ett regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten och 

hållas på en bestämd plats och en bestämd tid (sid. 15)”. Syftet med Davidssons artikel är att 

beskriva och diskutera samlingen som aktivitet i integrationen mellan förskoleklass och 

grundskola och i relation till tidigare grundläggande värderingar och uppfattningar om vad 

förskolan och skolan är till för. Vilket som är skolformernas respektive uppdrag och det 

handlar också om synen på kunskap och lärande, på omsorg och fostran och därmed också 

val av innehåll och arbetsformer. 

”Trots att samlingen som pedagogisk idé och aktivitet har en lång och intensiv tradition i 

förskolan finns få svenska studier som på djupet har studerat samlingen” (Davidsson, 

2000:6). Hon fortsätter med att påpeka att den enda svenska avhandlingen är Lena Rubinstein 

Reich, Samling i förskolan från 1993. Vid genomgång av tidigare forskning hänvisar hon till 

svenska studier från 1970-talet och tidigare, för övrigt finns bara några mindre studier om 

samling som företeelse, men det kan också finnas inslag som berör samling i avhandlingar 

om förskolan eller förskollärarutbildning. Hon påpekar även att när det gäller skolan 

förekommer samlingen bara i utredningstexter och läroplaner, för där har inte gjorts några 

studier eller avhandlingar som handlat om samlingen. 

Davidsson berättar om Fröbelpedagogiken från slutet av 1700-talet där förskolans 

samling har sitt ursprung och sina rötter. Att samlingens form, cirkeln, är en symbol för 

gemenskap och samhörighet men också för det sfäriska, kan vi se i Fröbels texter. Genom att 

placera barnen och sig själva i en ring är att ge uttryck för gemenskap och enighet och bidrar 

också till att skapa den sociala grupptillhörigheten. Man kan betona gruppen och bygga upp 

en vi-känsla för alla som tillhör gruppen genom samlingen. Motiveringen för samling i 

många sammanhang är att det krävs en motvikt till förskolans fria och individuellt förankrade 

arbetsformer. Samling och fri lek framhålls som motpoler i förskolepedagogiken i olika 

studier om förskolans arbetsformer. ”Samlingen ses som något annat och delvis avvikande 

från förskolans övriga verksamhet, mer lik skolan i sin struktur och till sitt innehåll” 

(Davidsson, 2000:6). Att det är skillnader i samlingens innehåll och form mellan daghem och 

lekskola framgår av de studier som redovisas och dessa skillnader speglar de skillnader som 

finns mellan de två inriktningarna. Daghemmen har rötter i barnkrubban och vård och 

omsorg som bas, lekskolan som har rötter i kindergarten har pedagogiska mål. 

De argument som använts för att berättiga vilken struktur och vilket innehåll samlingen 

ska ha, har ändrats med tiden och det är endast under en period av 1970-talet som samlingens 

rätt att finnas till har ifrågasatts av Barnstugeutredningen på grund av dess teoretiska synsätt 

med individen i fokus. Man påstod även att det kan vara talhämmande att sitta still och tyst i 

stora grupper och vänta på sin tur för att få ordet. Genom att påstå detta bortsåg man från det 

inflytande som en pedagogisk tradition har på en verksamhet, men även gruppens symboliska 

betydelse. 

Men i verkligheten visade det sig att samlingen inte försvann från förskolans vardag så 

som Barnstugeutredningen föreslog, utan istället fanns samlingen kvar i de flesta förskolorna. 

För att komma runt kritiken bytte man på vissa daghem och lekskolor namn på begreppet 

samling till stormöte eller bara möte, men innehåll och form var ändå ganska lika från innan. 

”Av lärare i daghem sågs samlingen som en möjlighet till ett gemensamt möte där man skall 

lära känna varandra, umgås och ha roligt, att t.ex. sjunga och spela musik, berätta sagor 

(Davidsson, 2000:7, 8).  



 

                                                                             

På grund av sin fasta struktur har samlingen i förskolan av många setts som ett sätt att ha 

lektioner där och den har beskrivits som ett tillfälle till lärande i ett speciellt ämne, t.ex. 

vårblommor. Många förskollärare har sett denna del av dagen som ett tillfälle till att 

förbereda barnen för skolans organiserade undervisning och stillasittande genom att träna 

dem i att sitta stilla, lära sig lyssna och räcka upp handen.  

Det har funnits perioder av kritik mot samlingen inom förskollärarkåren och utbildningen 

av dessa. Inte på grund av själva samlingen utan kritiken har gällt vilket innehåll och vilka 

regler de haft, möjligen på grund av behovet att markera mot skolan och att tala för friare 

arbetsformer. Det är lärarens föreställning om varför man har samling som speglas i sättet att 

välja innehåll, organisera och genomföra samlingen. 

”När det gäller skolan finns enligt Rubinstein Reich (1994) inte samma starka betoning 

på samling som ett eget moment eller egen aktivitet i den dagliga verksamheten” (Davidsson 

2000:9). Detta förklaras med att alla barn tillsammans med läraren är samlade i ett klassrum 

där undervisning och lärande sker och skolans lokaler och möblering ger inte heller utrymme 

till att organisera samlingen som en cirkel. De flesta skolor har ett stort klassrum för 

respektive klass vilket försvårar ommöbleringar. Istället har samlingen i skolan mer haft 

funktionen av ett informationstillfälle från en eller flera talare till de församlade och enligt 

flera tidiga skolutredningar har syftet varit, att den ska vara ett stimulerande avbrott i 

skolarbetet. 

Framför allt på lågstadiet har ändå en samlingstradition utvecklats som liknar förskolans 

samling, eftersom läraren samlat barnen på golvet för olika typer av genomgångar eller 

samtal. Men dessa samlingar har inte varit lika regelbundna som i förskolan, utan de har mer 

använts för att komma nära barnen. Det är kanske lekskolans samlingar som inspirerat de 

lärare som började med klassrumssamlingar. Eftersom det under 1970-talet var vanligt att 

den första samverkan skedde mellan förskollärare i lekskola och lärare i skolan, på grund av 

att daghemmen inte var så väl utbyggda vid denna tid. Man kan se både likheter och 

skillnader mellan samling i förskolan och skolan, men i skolan har innehållet i samlingen 

varit viktigast. I förskolan har cirkeln varit viktig för den har setts som ett uttryck för 

demokrati och jämlikhet och där har samlingen även haft en social och känslomässig 

betydelse för både läraren och barnet. ”Lekskolans och sexårsverksamhetens samlingar har 

varit som en lektion med klara kunskapsmål och inslag av förmedlingspedagogik. 

Daghemmens samlingar har däremot oftare innehållit inslag av sång, musik och lekar” 

(Davidsson, 2000:10). 

Davidsson presenterar därefter hur samling i fyra olika skolor går till och beskriver hur 

fyra arbetslag med förskollärare och grundskollärare ser på och utformar samlingen. I sin 

epilog i slutet skriver Davidsson: Det mest centrala i samlingens idé och tradition, vilket 

gäller både för förskolan och skolan är behovet av att samla och samlas.  ”Samlingen är det 

enda tillfället under dagen när alla barn och en eller flera vuxna samlas för något gemensamt 

och genom att göra samlingen till en ritual manifesteras mötet mellan traditioner, både vad 

gäller barn, lärare och innehåll” (a.a. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

 

Bilaga C 

 

 

Hej, vi heter Maria Svensson och Mona Widlund och nu gör vi vår sista termin på 

Växjö Universitet där vi läser till förskollärare.  

För att kunna genomföra vårt examensarbete som ska belysa samlingen, behöver vi 

er hjälp. Vi kommer att besöka tre förskolor i kommunen och ytterligare en i en annan 

kommun och vår önskan är att få intervjua tre pedagoger från varje förskola.  

All medverkan är helt frivillig. Allt material kommer att behandlas med sekretess 

och vi kommer att avidentifiera de pedagoger som medverkar.  

Vi är tacksamma om ni läser igenom våra frågor innan besöket. De frågor som vi 

kommer att ställa är följande: 

  

 

Hur ofta har ni samling?  

 

 

I vilken form har ni samling, exempelvis delad eller helgrupp? 

 

 

Hur kan en vanlig samling se ut? Har ni återkommande inslag? 

 

 

Vad anser du att samlingen tillför barnen? 

 

 

Hur använder ni er av Lpfö 98 i planeringen inför samlingen? 

 

 

Varför har ni samling? 

 

 

Tycker ni att man ska ha kvar samlingen? (En fråga som vi lade till vid 

intervjutillfället) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


