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Syftet med studien var att undersöka vad pedagoger hade för mål med samlingen i förskolan 

och öka förståelsen för vad barn lär under samlingen. Vi ville också ta reda på om pedagoger 

kopplar samlingen till förskolans läroplans mål (Lpfö98), bland annat målet där barn ska ges 

möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer med åtta 

pedagoger med olika utbildning för att fördjupa våra kunskaper och ta del av deras 

yrkespraktiska erfarenhet. 

 

Vi intresserade oss för att studera samlingen från utvecklingspedagogiskt perspektiv, där 

utgångspunkten är att barn lär av varandra och genom nyfikenhet. För att öka förståelsen gjorde 

vi även historiska tillbaka blickar för att se hur gårdagens förskola påverkar dagens verksamhet. 

 

Vi kom fram till att de intervjuade pedagogerna inte gav oss enhetligt begrepp om vad samling 

innebär, utan delgav oss olika perspektiv. Pedagogens förhållningssätt och förmåga till 

reflektion är viktiga egenskaper för att verksamheten ska upprätthålla god kvalitet.  
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1. Inledning 

 

Vi har båda lång erfarenhet från förskoleverksamhet, men efter att ha studerat vidare har vissa 

frågor väckt tankarna om ledarskapet. Vi har valt att studera samlingens pedagogiska 

budskap, utefter pedagogens roll. Vårt intresse är att undersöka vad enskilda pedagoger tänker 

om begreppet samling, och hur den fungerar på de enskildas arbetsplats.  Brita Olofsson 

(2010) tar upp mycket tänkvärt i sin bok Meningsfull samling i förskolan. Läroplanen för 

förskolan (Lpfö98) är ett måldokument där utveckling och lärande tas upp, men den säger 

ingenting om metoderna. Olofsson (2010:10) skriver ”därför blir det som det blir, och 

samlingarna går till ungefär som samlingar alltid har gjort”. Eftersom samlingen ser olika ut 

på de arbetsplatser där vi verkar känner vi att det är ett gemensamt intresseområde att 

undersöka. Vad betyder samlingen för barnen och hur ges möjlighet till lärande i dagens stora 

barngrupper? Alla förskolor kan numera styra och välja olika inriktningar på sin verksamhet, 

och tillåts ha olika syn på vägen till lärandet. Men ändå är alla styrda av förskolans läroplan 

och hur tolkar vi då den för att samlingen ska bli verktyg till lärande. Därför ser vi det som 

både aktuellt och intressant att undersöka vilket förhållningssätt pedagogerna har gentemot 

barnen i de planerade aktiviteterna såsom samlingen. Vi vill med hjälp av studien utveckla 

våra tankar om hur man kan skapa en meningsfull verksamhet för dagens barn eftersom vi ser 

att förhållanden har ändrats. Dagens syn på det kompetenta barnet, känner vi inte alltid 

stämmer överens med den ”traditionella samlingens” innehåll och upplägg. Hur bidrar vi till 

att barnen ska få förbli nyfikna och få lust att utforska? som enligt läroplanen ska ligga till 

grund för vår verksamhet (Lpfö98 rev.2010). 

 

1.1 Begreppsdefinition av samling 

 

Vår egen definition av samling är en regelbunden pedagogisk aktivitet med ett speciellt syfte 

där vuxna och barn samspelar. Tillfällena kan vara planerade men även spontana.  Rubenstein 

Reich (1996) beskriver samling som en återkommande vuxenledd aktivitet där barnen oftast 

samlas i en cirkel. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att undersöka samlingens pedagogiska budskap, för att vi vill fördjupa oss i 

möjligheterna att använda oss av den som pedagogiskt redskap i lärande syfte. Vi vill också 

undersöka hur pedagogerna ser på delaktighet och inflytande från barnen.  

Finns det ett pedagogiskt syfte med samlingen som är förankrad med läroplanen? 

Vad betyder, som pedagogerna ser det, barns delaktighet och inflytande för lärandet i 

samlingen? 

Betyder, enligt pedagogerna, samlingens upplägg något för att lärandet ska ske? 
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2. Litteratur- och forsknings översikt 

 

För att utveckla förståelse för nutidens tankegångar om samlingens betydelse för barns 

lärande har vi inledningsvis redogjort för det historiska perspektivet. Sedan beskrivs olika 

perspektiv på lärande och pedagogers förhållningssätt. I det utvecklingspsykologiska synsättet 

inväntas barns mognad. I utvecklingspedagogiskt synsätt lyfter läraren fram kommunikation 

som arbetssätt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Enligt Elisabeth Nordin 

Hultman (2008) beskriver utvecklingspsykologerna barn som normala eller avvikande, och 

intresset riktas främst mot individen och inte gruppen och miljön som i 

utvecklingspedagogiska perspektiv. 

  

2.1 Historisk tillbakablick över pedagogiska förhållningssätt 

 

Redan under antiken belyste filosofen Sokrates (470-399 f.Kr. I: red. Simmons-Christenson 

1997) vikten av barns egen medverkan. Enligt honom fanns all kunskap inom barnet men 

skulle bara väckas genom de rätta frågorna. Han kan ses som en föregångare till den moderna 

dialogpedagogiken.  

En av Romarrikets framstående pedagoger Marcus Fabius Quintilianus (ca 35- 95 e.Kr. I: red. 

Simmons-Christenson 1997) lyfte fram glädjen som en viktig egenskap, undervisningen 

skulle ske på lekfullt sätt. De vuxna skulle vara medvetna om rollen som fostrande förebild 

och därför var det viktigt att lärare som skulle sköta de yngsta valdes med omsorg.  Han ansåg 

att det var viktigt att ta tillvara tiden innan barnen började skolan.  

Den liberale filosofen Michel de Montaigne (1533-1592,  I: red. Simmons-Christenson 1997) 

ägnade barnens tidiga utveckling stort intresse.  Undervisning enligt honom skulle anpassas 

efter barnens erfarenheter och förutsättningar. Innehållet i undervisningen skulle inte 

bestämmas av färdiga ramar. När barn har roligt lär de sig per automatik.  

Humanismen skapade en ny syn på barndomen. Johann Amos Comenius (1592-1670, I: red. 

Simmons-Christenson 1997), lärare och författare av skrifter och läroböcker kan ses som 

föregångare inom förskolepedagogiken 300 år innan omvärlden uppmärksammade förskolan. 

Hans mål var att alla barn skulle få rätt till skolgång, moderskola- från födelse till sex års 

ålder (skulle finnas i hemmet), modersmålsskolan mellan sju till tolv års ålder. Sedan 

avslutande studier i gymnasiet eller latinskolan.  Det var viktigt för mödrarna i hemmet att 

sjunga, leka och visa glädje med barnen. Han sade: Den som har ett barn i sitt hem, äger en 

trädgård med himmelska plantor som skall sås, vattnas och blomstra” (I: red. Simmons-

Christenson 1997:43). Men han betonade också att lärande tillsammans med kamrater var av 

stor betydelse. I skolan var det viktigt att skapa intresse för lärandet. Hans kursplan i 

moderskolan har vissa paralleller med dagens pedagogiska målsättning för förskolan: ” att 

veta något om tingen omkring sig, att utföra saker och vara aktiv, att kunna sitt modersmål, 

dygd och moral, kärlek till andra” (I: red. Simmons-Christenson 1997:44). Han liknade barns 

förmåga vid ett frö, som vid rätt betingelser utvecklas av den inneboende kraften. Lärarens 

uppgift var att invänta barns mognad och forma barns förmåga (a.a.). 
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Jean Jaques Rousseau (1712-1778, I: red. Simmons-Christenson 1997) har också haft stor 

betydelse för den moderna pedagogiken. Han var en förespråkare för barns rättigheter och 

underströk att barn i frihet skulle få utveckla sin kunskap. Barndomen skulle vara en lycklig 

period utan rädsla för straff och tunga plikter. Undervisningen skulle ske praktiskt, att visa 

föremål var alltid bättre än att enbart visa en symbol. Barns nyfikenhet leder till lärande. Det 

som lärs in vid lek upplevs lätt och fokus skulle läggas på barns intresse och inte på resultatet. 

Det var viktigt att ta hänsyn till barns trötthet. Johann Bernhard Basedown (1724-1790, I: red. 

Simmons-Christenson 1997) blev inspirerad av Rousseaus idéer. När barnen skulle lära sig 

latin och naturlära använde han sig av olika lekar. Undervisningen skulle anpassas efter 

barnens utveckling. En samtida lärare Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827, I: red. 

Simmons-Christenson 1997) var en stor pedagog vars tankegångar påverkat 

förskolepedagogiken. Den stora skillnaden mellan honom och Rosseau var att undervisningen 

även skulle gälla barnen på samhällets skuggsida. Han utformade undervisningsmetoder 

avpassade efter barns beteende i olika åldrar. Människans behov av kärlek och att känna 

människovärde var hans ledstjärna. Varje barn skulle ses som en unik individ. Hans 

övertygelse var att alla barn ville uppföra sig väl, om de inte gjorde det berodde det på yttre 

omständigheter. Han ansåg att varje barn hade en inre kraft som utvecklades med stöd av 

läraren ”Dess mål är att utveckla huvudet, handens och hjärtats krafter, dvs. intellektuell 

förmåga, praktiskt kunnande och moralisk-religiös fostran” (I: red. Simmons-Christenson 

1997:67). Hans metodik var att med åskådligt material undervisa barnen, utgå från barnens 

erfarenheter till att lära det okända (a.a.). 

Under industrialismen uppstod behov av tillsyn för de yngre barnen som annars fick springa 

vind för våg. Barnkrubborna infördes. De hade inget pedagogiskt syfte utan tjänade mer som 

välgörenhetsinrättningar där barnen kunde få mat och tillsyn. De kvinnor som var anställda 

hade ingen utbildning och det ansågs inte att arbetet krävde det. Under samma tidsperiod 

startades småbarnsskolor och kindergarten. Småbarnsskolan anses ha ”uppfunnits” av Johann 

Friedrich Oberlin (1740-182, I: red. Simmons-Christenson 1997) i landsbygden runt 

Strasbourg. Han insåg att barnen behövde tillsyn när föräldrarna arbetade. Barnen skulle 

erbjudas undervisning främst inom handarbete och fostran. Barnen samlades i stora ringar, de 

yngre barnen deltog kortare stunder. En av lärarna Louise Scheppler (1763-1837, I: red. 

Simmons-Christenson 1997) har av eftervärlden fått en historisk roll som den första 

förskolläraren. Barnen fick ägna sig åt lekar och hon undervisade barnen om växter och 

årstidernas växlingar ute i naturen.  Moraliska ställningstaganden som ärlighet och respekt för 

andra människor var också viktiga inslag. 

Friedrich Fröbel (1782-1852, I: red. Simmons-Christenson 1997) reste runt och tittade på 

olika småbarnsskolor innan han öppnade egen förskola, Spiel- und Beschäftigungsanstalt (lek- 

och sysselsättningsanstalt).  Vistelsen på Fröbels småbarnsskola och pedagogen Pestalozzi 

inspirerade och gav honom intresse för de yngre åldrarna. Han ville utveckla en pedagogik 

som byggde på barns intresse genom lek och aktivitet. Han ändrade sedan namnet till 

Kindergarten (barnträdgård) som bättre motsvarade hans syfte. Precis som Rosseau, 

Pestalozzo och Comenius liknade Fröbel barn vid små plantor som med rätt omvårdnad skulle 

utveckla sina inre egenskaper. Fröbel utvecklade pedagogiskt lekmaterial ”sex lekgåvor” som 

byggde på olika geometriska former. Cirkeln symboliserade oändlighetsbegreppet och 

skapade helhet och gemenskap. Fortfarande är samlingsringen den vanligaste placeringen i 

dagens förskola. (Rubinstein Reich 1996).  I Sverige byttes namnet Kindergarten ut till 

barnträdgård. Den svenska pedagogen Ellen Key (1849-1926, I: red. Simmons-Christensson 

1997) fördömde den gamla skolans metoder och var anhängare till Fröbels förskolor. Hon 

ivrade för barns självständiga tänkande och möjlighet till lek. Lärarens främsta uppgift skulle 

vara att observera barns aktivitet och finnas som stöd. Inspirerad av barnpsykologisk litteratur 
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och tidens filosofer Spencer, Nietzsche och Marx grundades hennes två teser att den gamla 

fostran begränsade och att en ny tid krävde nya tänkare. 

Dewey (I: red. Simmons-Christensson 1997) ville skapa en mer ”barncentrerad” skola.  För 

att läraren skulle kunna se varje enskilt barn delades barnen in i små grupper. Barnens eget 

intresse var utgångspunkt för läroplaner och undervisningsmetoder. Det skulle ske med stöd 

av lärare. Arbetssättet var upplevelsebaserat och stämde väl in på hans uttryck ”Learning by 

doing”. 

 

2.2 Utvecklingspsykologi 

 

Två kända utvecklingspsykologiska forskare, Charlotte Bühler (1893-1974) och Arnold 

Gesell (1880-1961) gjorde systematiska observationer av barns utveckling som ledde till att 

särskilda utvecklingsfaser kunde fastställas (I: red. Simmons-Christenson 1997). Enligt både 

Bühler och Gesell skulle barns mognad inväntas och inte påskyndas. Bättre kunskap om barns 

utveckling skulle leda till rätt ställda krav, varken för stora eller för små krav. Gesells 

forskning om gruppmognad gör sig fortfarande gällande i dagens förskolegrupper där hans 

studier kom fram till att barn fungerar bäst i grupper med jämnåriga (a.a.). Gesell ansåg precis 

som många samtida forskare att samlingen var en viktig del av verksamheten (Rubinstein 

Reich 1996).  

Jean Piaget (1896-1980, I: red. Simmons-Christenson 1997) har haft stor betydelse för 

förskolepedagogiken. Hans forskning utfördes med hjälp av kliniska metoder för att 

undersöka barns sätt att tänka och förstå.  Denna kunskap använde han sig sedan vid 

sammanställningen om barns intellektuella utvecklingsstadier. Erik Homburger Erikson 

(1902-1994, I: red. Simmons-Christenson 1997), en forskare med psykoanalytisk inriktning, 

inriktade sig på barns sociala och känslomässiga stadier. Barnstugeutredningen byggde på 

deras teorier. 

 

2.3 Den svenska förskolan 

 

Förskolan i Sverige följde utvecklingen i övriga Europa och olika institutioner drevs parallellt. 

Småbarnsskolor erbjöd omvårdad och utbildning för barn mellan två och sex år. Barnkrubbor 

var ett billigare sätt att ta hand om de fattigas barn där barnen fick mat och tillsyn. 

Barnträdgården var för de bättre bemedlade. Arbetssättet var strikt och gav inte utrymme för 

barns egna initiativ. Elsa Köhler (1879-1940, I: red. Simmons-Christenson 1997) 

folkskollärare, forskare om yngre barn, och författare till en bok om aktivitetspedagogik, 

insåg att hennes pedagogiska tankar skulle vara användbara även i barnträdgården. Hennes 

pedagogiska tankar var att barnen skulle arbeta självständigt. Arbetssättet var en blandning av 

fria och styrda aktiviteter i intressecentrum. I boken Barnträdgården ger Maria Moberg 

(1945) goda råd för samlingens utformning: Det är bra om det inte är för många barn för då 

kan inte alla barn komma till tals. Ledarinnan ska vara lyhörd för barns tankar och tänka på 

sättet att använda rösten för att uppfattas som intressant. Förslag på aktiviteter är att dra ett 

blad i almanackan och samtala om namnsdagar, veckodagar och årstidens växlingar. 
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I en utredning om förskolan (1946) efter krigssluten blev demokratifrågorna prioriterade.  

Gruppgemenskap och deliberativa samtal var viktiga för att barnen skulle utvecklas till 

demokratiska medborgare. Under 1950-talet började utvecklingspsykologiska teorier förändra 

synen på lärarrollen. Fokus var inte längre på samtalet utan läraren fick en mer förmedlande 

roll. Kritiska röster från förskollärarstudenter på 1960-talet var att det mest var tekniska 

formaliteter som lärdes ut. Det var viktigt att vara väl förberedd och undervisa barnen på 

samlingen (Rubinstein Reich 1996). 

Arbetet med barnstugeutredningen 1968 inleddes och det blev dialogpedagogikens intåg i den 

svenska förskolan. Dialogpedagogikens syfte var att se det kompetenta barnet istället för att 

barnen skulle inta en mer passiv roll som i förmedlingspedagogiken (Olofsson 2010). BU 

lyfte fram jaguppfattning, begreppsbildning och kommunikationsförmåga som byggde på 

Piagets och Eriksons teorier.  Det enskilda barnet skulle vara i centrum och samling i 

storgrupp undvikas. Istället skulle det arbetas i små grupper och olika aktivitetsstationer 

upprättas (Johansson 1994).  Samling kunde användas för att barnen skulle välja 

aktivitetsstationer (Vallberg-Roth 2002). Trots detta hade traditionella samlingar fortfarande 

stark ställning på många förskolor, ibland ändrades namnet till stormöten enligt Britta 

Olofsson (2010). 

Under 1980-talet byggdes förskolan ut kraftigt och verksamheten hade inte samma 

personalresurser som tidigare. Det skapade behov av mer strukturerad verksamhet (Vallberg-

Roth 2002). 1987 kom det Pedagogiska programmet som återigen lade tonvikten på 

grupporienterat arbetssätt enligt Olofsson (2010). Språkutveckling som alltid varit viktig inom 

förskolan började nu även innefatta läsandet och skrivandet med konkret material som ord 

kort. Även matematiken lyftes fram extra (Vallberg-Roth 2002).  Socialstyrelsen förordade 

temaarbete (Johansson 1994). Ett tema valdes under längre tid och skulle genomsyra hela 

verksamheten, vanliga teman var årstider, högtider eller närområdet (a.a.). I det Pedagogiska 

programmet beskrevs tydligt syftet med samlingen som gruppstärkande aktivitet där barn och 

vuxna möts för att sjunga, lekar eller sagoberättande. Dessa tillfällen kan också användas för 

information om kommande aktiviteter eller regler och normdiskussioner. Samlingarna kräver 

god planering och ska tillvara gruppens intresse (Socialstyrelsen 1987).   

Myndighetsansvaret för förskolan flyttades 1996 från Socialdepartementet till Skolverket. 

Syftet var att få gemensamt utbildningssystem för att följa det livslånga lärandet från förskola 

till skola. För att säkerhetsställa en likvärdig förskola med god kvalité i hela landet infördes 

förskolans läroplan (Lpfö98). ”Den svenska förskole modellen utgår från att barn lär sig och 

utvecklas i alla sammanhang- inte endast vid speciella tillfällen” (Skolverket 2004:9).  

 

2.4 Förskolans styrdokument 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev.2010) ger ingen beskrivning av hur samlingen ska ske 

till skillnad från Pedagogiska programmet där vikten av att dagligen ordna gemensamma 

samlingsstunder lyfts fram (Socialstyrelsen 1987).  Skolverket skriver: ”Förskolan ska erbjuda 

barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den 

pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande” (Lpfö98 rev.2010:9).  Barn och lärare ska tillsammans skapa en 

meningsfull verksamhet där barns lust och intresse tas tillvara. Barn ska ha möjlighet att 

påverka innehållet (a.a.). 
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FN konventionen om barns rättigheter värnar om barns rättigheter att få uttrycka sig och 

förberedas för att leva i ett demokratiskt samhälle (1989). 

 

2.5 Gruppens betydelse/sociokulturella perspektiv 

 

Doverborg & Pramling (2006) lyfter fram vikten av att samla barn i olika 

gruppkonstellationer. Ibland är det värdefullt att samla ett mindre antal barn medan det vid 

andra tillfällen är bättre att samlas i hel grupp. Genom att i förväg vara medveten om syftet 

med samlingen görs bedömningen vilket som är mest lämpligt.  

Gruppdynamiken kan skapa förutsättningar för att komma fram till gemensamma regler och 

lösa konflikter. Det är viktigt att inte använda samlingen för att peka ut enskilda barn utan 

lyfta till gruppnivå (Olofsson 2010).  

Enligt Vygotskij är socialt samspel och kommunikation grunden för allt lärande. Ett centralt 

begrepp i hans teori är den proximala utvecklingsnivån där läraren genom utmaningar och 

stöd leder barnet från befintlig nivå till nivån precis över. Utgångspunkten i samspelet är 

respekt och barnsyn som ser barnet som medskapare i det egna lärandet i motsats till den 

traditionella förmedlarrollen (I: red. Arnér 2009). ”Det kan betraktas som ett pedagogiskt 

möte mellan barn och vuxna där båda tillför mening, aktivitet och kreativitet” (Arnér 

2009:34) 

 

2.6 Lärarens roll 

 

Olofsson beskriver att det behövs en ansvarig ledare för samlingen men ”Demokrati kräver 

eftertanke och planering” (2010:53). Det krävs en strategi för att få alla barn delaktiga. 

Genom att läraren känner säkerhet i ledarrollen är förutsättningarna större att våga frångå 

planeringen för barnens egna initiativ. Det krävs lyhördhet för barns reaktioner. Barn är oftast 

tydliga med hur de upplever samlingen (a.a.). 

Ledarrollen kan under en samling kännas krävande, det gäller att både se individen och 

gruppen. Rubinstein Reich (1996) beskriver att den vuxne i huvudsak har mest taltid i 

samlingen. Samtalen med barnen styrs ofta av frågor av den typ som har förväntade svar och 

inte äkta samtal som styrs av genuin nyfikenhet.  Det äkta samtalet är oftast inte realistiskt 

med en hel barngrupp skriver Olofsson (2010). Det är svårt att leda denna typ av samling och 

den leder oftast till återkommande tillsägelser och att barn som uttrycker sig högst får ordet. 

Samtidigt kan det vara en viktig kompetens att tala inför en grupp, bara pedagogen är 

medveten om att samlingen oftast inte ger tysta och blyga barn samma möjlighet att uttrycka 

sig (a.a.). 

Enligt Doverborg & Pramling (2006) är det viktigt att ta tillvara mångfalden av barns tankar. 

För att uppnå detta syfte krävs att öppna och utforskande frågor ställs. När pedagogen tar 

tillvara barns intresse skapas grogrund för ömsesidig respekt där barnen upplever att deras 

kunskap är värdefull. Genom att ge barn problembaserade uppgifter utmanas barnen att 

reflektera och komma fram till olika lösningar (a.a.). 
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Jesper Juul & Helle Jensen (2003) menar att pedagogen har ansvar för relationerna i gruppen, 

för att ingen ska känna sig kränkt eller utsatt. Vuxnas ledarskap innebär att skapa god 

gruppdynamik där alla respekteras för den man är. Den vuxne ska vara en god förebild.  

Anette Emilsson (2008) har i sin avhandling ”Det önskvärda barnet” studerat samlingen för 

att se hur lärarrollen påverkar barns möjlighet till inflytande. Forskningsresultatet visade att 

en stark ledarroll inte behövde innebära att barnen hade mindre inflytande. Utan det som 

påverkade var den ledarstil som läraren använde. Om enbart läraren styrde över 

kommunikationens vad- och hur- aspekt begränsades barnens inflytande. Denna ledarstil 

innebar även många förmaningar för att upprätthålla ordningen. När läraren istället närmade 

sig barnens perspektiv och var emotionellt närvarande och lyhörd för barns uttryck hade 

barnen inflytande trots lärarens starka inramning. 
 

2.7 Barns lärande 

 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö98 rev.2010:5). Verksamhet som 

erbjuds ska inspirera och utmana för att alla barn ska bli engagerade (a.a.). Enligt Bernt 

Gustavsson (2002) har människan behov av att känna meningsfullhet med det de utför. Det 

barnet finner intressant lärs ofta in på ett djupare plan.  

 ”Man måste ställa sig följande fyra frågor för att planera barns lärande”. (Wiklund Dahl 

2010:5). Vad vill vi att barn ska lära sig utifrån läroplanens mål? Hur är min pedagog roll 

och mitt förhållningssätt i mötet med barnen? Vilken förskolepedagogik styr mitt arbetssätt, 

vilken syn har jag på kunskap och lärande? Varför, kan jag som pedagog förhålla mig till 

lärarprofessionen som krävs, dels förskolans syfte, uppdrag och barns vardag? Vem, mitt 

förhållande till vilken åldersgrupp jag vänder mig till när det gäller barns utveckling i t.ex. 

språk, matematik? Om vi ska nå vår måluppfyllelse bör alla dessa delar vara med i form av en 

dokumentation av den pedagogiska processen, för att kunna utvärderas.(a.a.). 

 

2.8 Barns delaktighet och inflytande 

 

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Lpfö98 rev. 

2010:12). Förskolan ska arbeta målinriktat med att lägga grunden till barns förståelse för 

demokrati och uppmuntras ta ansvar för den dagliga verksamheten. Den reviderade läroplanen 

delar upp ansvaret mellan förskolläraren och arbetslaget, vilket är en förändring från tidigare 

riktlinjer av det pedagogiska ansvaret (a.a.). 

 

Barn ska ses som kompetenta, delaktiga i det egna kunskapsutövandet.  Lärandet ska ses som 

en process där barn uppmuntras till reflektion av delaktiga och intresserade pedagoger. 

Pedagogerna ska ha tilltro till barns förmåga och tro på barns avsikter av egna val och 

ställningstaganden (Johansson 2005). Johansson & Pramling Samuelsson (2007:23) skriver att 

karaktäristiskt idag för att lärande ska ske, är både lust och engagemang, och när ”världen runt 

omkring upphör”. Eller när barnets koncentration upptas utav något som de vill veta mer om 

eller problem de vill lösa.  
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Matti Bergström (1996) har forskat om hjärnans utveckling hos barn, i förhållande till 

hjärnans krafter och barnens beteende. Vi vill att våra barn ska bli självständiga individer, 

men hur gör vi? Enligt Bergströms (1996) forskningsresultat betyder kunskapen om hur barns 

hjärnor fungerar mycket för att vi ska kunna möjliggöra och maximera hjärnans resurser hos 

barnen. Ge dem möjligheter att utöva egna aktiviteter, producera egna idéer och söka kunskap 

efter eget intresse, för framtiden är deras och vi pedagoger har där en viktig uppgift. Om man 

bara ser till att barn väljer fritt utvecklar hjärnan ett sjukligt tillstånd. Friheten att kunna välja 

är en helt annan sak, men det måste finnas ramar och ett urval, för att barnen ska kunna växa 

och utvecklas med sitt ansvar (a.a.).    

Vad barn lär sig och utvecklar beror på vilket förhållningssätt pedagoger intar, vilken miljö 

pedagogerna skapar och hur barnens lärande utmanas. ”Det är när barns egna åsikter 

respekteras, då de får ta ansvar och är delaktiga i beslutsfattande processer, som de utvecklar 

förmågan att förstå och handla efter demokratiska principer” (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2006:38–39). Enligt Kirsti Hakkola lär sig barn av själva livet om man låter dem få 

leva det, låter dem få ansvar och inte ta ansvaret ifrån dem. (Wallin1993:63). Pedagogisk 

forskning pekar mot att det endast är ett moment i förskolan där inflytande är möjligt, den fria 

leken (Ekström 2007 I: red. Olofsson 2010:32). Om vi ser barns lek som värdefull är det 

viktigt att i förväg ha tänkt ut syftet med samlingen för att inte störa barnen med något 

meningslöst av rutin enligt Olofson (2010). Det innebär att det ska finnas plats för barnens 

medverkan och läraren ska ses som någon som fördelar ordet för att alla ska känna sig 

delaktiga (a.a.).  

I en nationell utvärdering framkom det att förskolors samsyn var hög inom traditionella 

ämnesområden som värdegrunden och utveckling och lärande. Däremot hade barns inflytande 

som tidigare inte betonats så starkt i förskolan inte fått samma genomslag (Skolverket 2004). 

 

2.9 Förmedlingspedagogik/progressivismen 

 

Progressivismen innebär att lärande utgår från barns motivation och intresse att söka kunskap 

och fokus ligger i själva processen medan förmedlingspedagogik är förutbestämda fakta som 

lärs ut. Dessa två olika pedagogiska synsätt skapar motsättningar mellan pedagoger 

(Gustavsson 2002). 

 

2.10 Utvecklingspedagogisk teori 

 

I utvecklingspedagogiskt perspektiv på lärande har läraren tydliga mål och ansvar för vilka 

förmågor barnen utvecklar. Det sker genom att respektera barnen och ge dem inflytande i 

verksamheten. Demokratiaspekten är grundläggande i läroplanen (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2003). Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) menar att det är 

viktigt att följa barns intresse och tankar men det krävs också medvetenhet om målen enligt 

läroplanen. Lärarens arbetsplan utgår från barnens erfarenhetsvärld och uppmärksammar 

barns olika föreställningar. Barnens lärande ska bli synligt både för dem själva och 

omgivningen. Enligt Vygotskij är det barns egna föreställningar som ska utmanas för att 

lärande ska ske (I: red. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Kommunikation 

fördjupar lärandet. Det sker genom att barnen i samtal med andra erfar att det finns olika 



 13 

perspektiv och inget behöver vara mer rätt än något annat. Läraren ställer många frågor för att 

lyfta fram vad barnen kommit fram till. Olika lärandesituationer skapas för att barnen ska få 

tillfälle att reflektera både muntligt eller på något annat kreativt sätt som drama eller 

bildskapande. Spontana tillfällen kan också uppmärksammas. I ett utvecklingspedagogiskt 

arbetssätt är syftet med samlingarna inte att barnen ska vara passiva utan problemorienterade, 

fokus riktas både på det enskilda barnet och på gruppen. Samlingarna sker oftast i smågrupper 

eftersom det gynnar barns möjlighet att få uttrycka sig. De samlingar som sker i storgrupp är 

ofta korta. När utvecklingspedagogiskt arbete nått målet ska både barns och lärarens tänkande 

ha utvecklats (a.a.).  

 

2.11 Att arbeta med pedagogisk inspiration 

 

Inspiration från förskolorna i Reggio Emilia står nära läroplanens barnsyn och är numera ett 

utbrett arbetssätt i svensk förskola.  Pedagogernas arbetssätt är att se på pedagogrollen som 

utmanande handledare. Ann Åberg & Hillevi Lenz Taguchi skriver i boken Lyssnandets 

pedagogik om sina tankar kring samlingens form och hur de arbetar på deras arbetsplats, en 

Reggio Emilia-inspirerad förskola. Pedagogerna hade börjat inse att många av samlingarna 

gick på rutin och utan pedagogiskt syfte. De vuxna ansvarade för planeringen och förmedlade 

kunskap och barnen hade liten möjlighet att påverka (2005). När samlingen inte engagerade 

barnen skylldes det på att barnen inte kunde koncentrera sig reflekterar Åberg & Lenz 

Taguchi (2005). Efter diskussioner i arbetslaget beslutades det att barnen skulle få medverka i 

planeringen av samlingen (a.a.). En inbjudan till samlingen behöver inte betyda att det är ett 

måste, utan det finns en valmöjlighet utifrån intresseområden menar Åberg & Lenz Taguchi. 

Oplanerade samlingar ger barnen mer utrymme än planerade samlingar (I: red. Olofsson 

2010). 

 

2.12 Samlingens innehåll 

 

Gunilla Niss & Anna-Karin Söderström (2006) beskriver att samlingen för de yngsta barnen i 

förskolan inte ska innebära väntan på sin tur utan vara en stund för gemenskap som präglas av 

glädje och delaktighet. Förslag på aktiviteter är sånger, rörelsesånger, sagor och fingerlekar 

som barnen visat intresse. Det är bättre med kortare samlingar där alla barnen orkar delta 

(a.a.). Enligt Ann Granberg (1999) har yngre barn inte förmåga att förstå abstrakta 

resonemang och därför bör samlingarna innehålla konkret material. En återkommande 

inledning och avslutning skapar trygghet. Men i övrigt är ett genomtänkt varierat innehåll där 

barns spontanitet tas tillvara viktigt för att barnen ska uppleva samlingsstunden som något 

lockande (a.a.). 

Även för äldre förskolebarn är sång, musik och drama bra aktiviteter på samlingen för att 

fånga en större grupp barn. Som pedagog kan man utgå från barnens önskningar och få alla 

delaktiga till exempel i sånger som förvandlas till dramaövningar. Om det är många barn i 

gruppen gäller det att vara tydlig och tala om innan man börjar om några istället ska få agera 

efterföljande tillfälle. Det gäller att hushålla med orken. Vill man uppmuntra till samtal passar 

det bättre med smågrupper (Olofsson 2010). Olofsson är kritisk till samlingar som använder 

sig av samma samlingsrutiner år efter år med den pedagogiska förklaringen att det skapar 
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trygghet. ”Barn tycker om upprepning och rutiner, till viss grad, men omväxling förnöjer” 

(Olofsson 2010:140). 

Ett återkommande inslag i samlingen är att uppmärksamma närvarande och frånvarande barn. 

Det skapar en gemenskap och stärker jag-känslan beskriver Rubinstein Reich (1996). Men det 

gäller att vara medveten om vad som händer i gruppen om det blir alltför mekaniskt att barnen 

blir uttråkade. Samlingen är mer komplex för det enskilda barnet än man kan tro. Det krävs 

koncentration, tålamod att vänta på sin tur, kunskap om sociala regler i gruppen, följa 

instruktioner, lyssna på varandra. En del regler är uttalade andra är dolda budskap (a.a.). 

Rubinstein Reich (1993) har i sin avhandling ”Samling i förskolan” gjort en process analytisk 

studie av det sociala och pedagogiska innehållet i samlingen. Syftet med hennes studie var att 

beskriva den praktiska verkligheten i förskolevardagen, och att förstå förskolepedagogiken. 

Huvudfrågan som Rubinstein Reich (1993) ställde sig var. ”Vad sker i samlingen, varför sker 

det som sker och vad betyder samlingar för de personer som deltar?”(1993:20). Varför forska 

om samlingar frågar sig Rubinstein Reich, när den upptar en så liten tid av vardagen i 

förskolan. I studien framkom att samlingen bidrog till struktur och ordning, ett avbrott i 

vardagen och barnen fick ta del i möten med andra som genererar både bekräftelse och en 

känsla av samhörighet. För att utveckla det pedagogiska syftet med samlingen kom hon fram 

till att det krävdes större medvetenhet hos pedagogerna om dilemman som uppstår i 

samlingen och vilket förhållningssätt pedagogerna intar för att ta barnens perspektiv (a.a.). 

 

2.13 Sammanfattning 

 

Vi har i den här delen av arbetet samlat ihop ett teoretiskt ramverk och tidigare forskning, för 

att få en historisk tillbakablick över det pedagogiska förhållningssättet. Vårt syfte med det är 

att undersöka det i förhållande till pedagogers roll i samlingen och vilket värde det har för 

barns lärande. Vi ställer oss frågor som, vilken roll spelar utvecklingspsykologin in i den 

svenska förskolan nu, och vad betyder gruppen ur ett sociokulturellt perspektiv? Vilken roll 

intar läraren och vilket inflytande eller delaktighet tillåter vi barnen i deras rättigheter till ett 

lärande i samlingen? Vilka didaktiska teorier använder pedagogerna sig utav både historiskt, 

och i nutid, och vilken roll spelar de?  Vilka inslag av aktiviteter ser vi i samlingens innehåll? 

Materialet har samlats ihop för att analyseras i förhållande till intervjusvaren för att senare i 

arbetet diskuteras och se vad vi kommer fram till för resultat. 
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3. Metod  

 

I inledningen av vårt metodkapitel kommer vi att starta med en redogörelse av kvantitativa 

och kvalitativa intervjuer som tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig forskning. 

Eftersom kvalitativa intervjuer skulle ge mer detaljerade svar på våra frågeställningar 

föredrog vi denna metod. Vi beskriver därefter den metod vi valt vid det empiriska 

insamlandet. Vi har intervjuat olika kategorier av pedagoger, lärare, förskollärare och 

barnskötare. Därför väljer vi att benämna alla vid respondenter i metoddelen. Vi har även valt 

att ta upp etiska kriterier som vi bedömde väsentliga för vår undersökning och varit noga med 

deltagarnas anonymitet. Vi har också tyckt det varit viktigt att göra opartisk bedömning av 

materialet. Slutligen har vi beskrivit genomförande, bearbetning och metodkritik. 

 

 

3.1 Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 

 

 

Vi redovisar här de två tillvägagångssätten som vi har valt mellan att använda i vår studie. 

Kvantitativ forskning lägger tyngden på prövning av olika teorier, utefter naturvetenskapliga 

normer. En forskningsstrategi där kvantifieringen av insamling och analys av data som sedan 

prövas mot varandra (Bryman 2008). Kvalitativ forskning lägger vikten på hur individerna 

tolkar och uppfattar sin livsvärld, Bryman menar att kvalitativ forskning gör att man utgår 

från enskilda deltagarnas perspektiv 

 
Bryman (2008) beskriver olika intervjutekniker. I ostrukturerade intervjuer har forskaren 

endast någon frågeställning till hjälp. Det innebär att intervjun kan liknas vid ett fritt samtal. 

En annan teknik är den semi-strukturerade där intervjun består av specifika frågor där 

intervju- personerna har stor frihet att framföra egna åsikter. En semi-strukturerad intervju 

leder till större flexibilitet i frågeställningarna enligt Bryman (2008) metod beskrivning på 

kvalitativa intervjuer. Den semi-strukturerade metoden öppnar också möjligheten att ställa 

följdfrågor utifrån intervjupersonernas svar.  

   

 

3.2 Metodval 

 

Vi valde att läsa delar av Bryman (2008) för att få djupare förståelse för vilken metod vi 

skulle välja för vår undersökning. Inledningsvis hade vi funderingar på att kombinera det med 

observationer, men vi insåg att enbart kvalitativa intervjuer var ett flexiblare arbetsmaterial 

för oss att bearbeta. Bryman (2008) beskriver kvalitativ forskning som ett sätt att få reda på 

intervjupersonernas synsätt och uppfattningar genom generella inledande frågeställningar. För 

att uppnå vårt syfte och få bästa möjliga svar på frågeställningarna bedömde vi att den 

lämpligaste intervjutekniken var att ställa semi-strukturerade frågor. 
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3.3 Urval 

 

 

Bryman (2008) skriver att det är viktigt att göra ett urval, det finns flera olika sätt att 

genomföra det på. Exempel på urval som vi tycker är relevanta för vår studie är 

bekvämlighetsurval och sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval beskrivs som ett val som väljs 

när personer är svårtillgängliga. Sannolikhetsurval är ett bra val om man vill generalisera sina 

resultat i förhållande till populationen (a.a.). 

 

I vår undersökning gjordes valet av respondenter efter bekvämlighetsurval. Mycket på grund 

av tillgängligheten av intervjupersonerna. Men vi kan också se att respondenterna är 

representerade av olika utbildade yrkesgrupper som verkar på förskolan. Vilket vi ser som 

intressant ur undersökande perspektiv. Det kunde även varit intressant att genomföra 

undersökningen efter ett sannolikhetsval, vilket möjligtvis kunnat ge ett bredare underlag till 

ämnet. Eftersom vår tid är begränsad hade vi ingen möjlighet att genomföra undersökningen 

på det mer omfattande sättet.  

 

Vi tog kontakt med berörda rektorer för att få tillåtelse att intervjua personal, vi blev därefter 

tilldelade fem förskollärare, en lärare och två barnskötare, alla kvinnor (bilaga 2). Vi 

diskuterade hur många intervjuer vi skulle göra, vi valde åtta, på grund av begränsad tid. Vi 

har också valt att göra intervjuerna på förskolor med olika inriktningar. Eftersom vi såg det 

som intressant att på djupare plan undersöka pedagogers tankar om syftet på förskolor som 

liknar våra. Anledningen till detta val är att vi själva arbetar på förskolor med olika 

inriktningar, en Reggio Emilia-inspirerad och ett Föräldrakooperativ. Det var dock ett 

medvetet val att inte undersöka samlingen på våra arbetsplatser för vi ansåg att det kunde bli 

svårt att ”syna” den egna verksamheten med kritiska ögon. De fyra första avdelningarna 

ligger på en förskola utanför stadskärnan av en liten stad i västra Sverige. Deras arbetssätt 

utgår från Reggio Emilia-filosofin. De andra fyra förskolorna är belägna i 

Stockholmsregionen och har ingen speciell pedagogisk inriktning. Tre av förskolorna drivs i 

privat regi och fem förskolor i kommunal regi. Sju av förskolorna arbetar åldershomogent och 

endast en grupp är åldersblandad.  

 

3.4 Genomförande 

 

För att få fördjupad förståelse om samlingens pedagogiska betydelse för barns lärande, har vi 

genomfört åtta kvalitativa intervjuer. Vi började med att fråga berörda förskolors rektorer om 

tillåtelse att intervjua pedagoger på respektive förskola, och beskriva syftet med arbetet. Vi 

informerade även intervjupersonerna om att vi önskade använda diktafon och göra vissa stöd- 

anteckningar.  Enligt Bryman (2008) underlättar inspelning av intervjun för undersökarens 

minne och möjliggör större fokus vid intervjun än vid anteckningar. Det fanns också 

möjlighet att gå tillbaka till inspelningen för att uppmärksamma tonfall eller underliggande 

budskap. Efter undersökningen raderades materialet för och hindra att materialet sprids vidare 

i något annat syfte. Några av respondenterna ville ha frågorna i förväg för att kunna förbereda 

sig. De fick också information om tidsåtgången som krävdes, en timme ville vi ha till 

förfogande. 
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Vi valde en semi-strukturerad intervjuteknik eftersom det finns större flexibilitet i 

frågeställningarna enligt Bryman (2008). Den semi-strukturerade metoden öppnar också upp 

för möjligheter att ställa följdfrågor på intervjupersonen svar. Vi använde oss av en 

intervjuguide som bestod av åtta fasta inte ledande frågor (bilaga 1). Intervjuguiden innehöll 

de frågor som vi ville fördjupa oss i enligt syfte och frågeställningar. Vår intention med 

intervjufrågorna var att de skulle röra sig i olika riktningar för att ge bredare material att 

analysera. Öppna frågor ger respondenterna möjlighet att svara utan påverkan av intervjuaren 

men det kräver en mer omfattande sammanställning. 

 

3.5 Bearbetning/analys 

 

Eftersom vi är två forskare har det krävts viss struktur, för att kunna jämföra de olika svaren.  

Eller som Bryman (2008) skriver ”Om det är flera forskare inblandade i fältarbetet kommer 

de, i syfte att säkerhetsställa ett visst minimum av jämförbarhet i intervjuandet, förmodligen 

att föredra en semistrukturerad intervjumetod” (Bryman 2008:416). 

 
För att bearbeta materialet, har vi gemensamt sammanställt intervjuerna och kommit fram till 

ett antal nämnare som vi planerar att bearbeta vidare i analys och diskussion. Vårt syfte var att 

hitta gemensamma samband i materialet som är relevant till frågeställningarna. 

 
  

3.6 Etiskt förhållningssätt  

 

Enligt Mille Millnert (www.vr.se/Forskningsetik/codex) kan man inte agera etiskt utan att 

vara medveten om etiska ställningstaganden och reflektera över vad det innebär för de 

berörda. Vårt syfte är inte att värdera enskilda pedagoger utan att se materialet som en 

möjlighet att utveckla ämnet samling på förskolan. 

 

Enligt samtyckeskravet har våra respondenter haft rätt att bestämma själva om sin medverkan 

i vår undersökning. De har också fått information om syftet med undersökning enligt 

informationskravet. Vi kände det också viktigt att lyssna på de, som i förväg ville ha material 

med frågeställningar, för att känna möjlighet att förbereda sig. Dessutom informerade vi 

noggrant om konfidentialitetskravet vilket betyder att deras deltagande sker anonymt och 

förskolornas namn ska inte röjas. Vi vill också informera att vi är väl medvetna om 

nyttjandekravet. Vilket innebär vår medvetenhet om att de insamlade uppgifter får endast 

användas i det egna forsknings arbetet. 

 

3.7 Trovärdighet och äkthet 

 

För att likställa kvalitativa undersökningar med kvantitativ forsknings reliabilitet och validitet 

ska trovärdighet och äkthet beaktas menar Guba & Lincoln 1994 (I: Bryman red. 2008). De 

delar in Trovärdigheten i fyra delkriterier: 

 

 Tillförlitlighet- innebär att respondenterna får möjlighet att ta del av resultatet.  

 Överförbarhet- materialet ska vara detaljerat 

 Pålitlighet- granskande synsätt 

http://www.vr.se/Forskningsetik/codex
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 Möjlighet att styrka och konfirmera- forskaren påverkar inte resultatet av 

undersökningen  

 

Äkthet 

 Forskaren ska sträva efter opartisk bedömning av materialet. 

 Frågor som forskare ställer sig är om intervjupersonernas medverkan bidrar till att de 

får ny förståelse för sin praktik. 

 

Kvalitativ forskning kritiseras för att forskarna inte intar ett objektivt förhållningssätt till 

respondenterna (Bryman 2008). För att få en trovärdighet och äkthet i vårt arbete har vi 

försökt att inte lägga egna värderingar i arbetsmaterialet. Vi har också lagt stor vikt vid att 

transkribera intervjuerna för att efter bästa förmåga tolka respondenternas svar. Vi planerar att 

delge berörda förskolor vårt resultat när uppsatsen är färdig. Vår förhoppning är att de ska 

finna studien intressant och utvecklande. 

 

3.8 Metodkritik 

 

Vid analysen av intervjuerna blev det våra tolkningar av respondenternas svar som gällde och 

det är utifrån dem som vi bildar våra uppfattningar och vårt slutresultat. Därför kan vi inte 

vara helt säkra på att tolkningen av svaren är exakt överensstämmande med vad pedagogerna 

avsåg. Om vi hade utökat vår undersökning med observationer av samlingar, hade det varit 

intressant att jämföra respondenternas svar med det vi sett i observationerna. Vid intervjuerna 

använde vi oss enbart av bekvämlighetsurval och det kan innebära att svaren inte 

representerar mångfalden av pedagogers förhållningssätt. 
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4. Resultat och analys 

 

Här redovisas resultatet och analys av intervjuer med åtta pedagoger. Två av pedagogerna är 

barnskötare, fem förskollärare och en lärare. Eftersom vårt syfte med studien inte är att 

jämföra yrkesutbildningar har vi därför valt att benämna alla som respondenter. Svaren har 

delats in i olika ämnesområden för att sedan analyseras. Vi har studerat skillnader och likheter 

av respondenternas svar. Svaren förstärktes med citat från de intervjuade. 

 

4.1 Pedagogernas förklaring vad en samling innebär 

 

Respondenterna gav ett brett spektrum om innebörden av begreppet samling. Alla svarade att 

samling är ett tillfälle för möte mellan barn och vuxna. Det behöver inte enbart vara planerade 

möten, utan flera respondenter nämnde spontana möten som barn tar initiativet till.  

 

Några barn hittade grodor. Det blev början till samtal om grodor (Respondent 6). 

 

Samling kan ske både i storgrupp och smågrupp. Samlingar i storgrupp kan ha olika syften. 

Informationssamlingar tar upp vad som ska hända under dagen. Ett möte för att samtala om 

vilka barn som är närvarande och frånvarande. Det är också ett tillfälle att ta upp konflikter i 

gruppen exempelvis med hjälp av ”empatidockor” eller rollspel. Förskolans samling beskrivs 

även som en stund för lärande, framförallt språk och matematik. En av förskolorna använder 

fredagens samling till att utvärdera verksamheten.  

 

Det är som planerade möten med en kunskapsrelaterad del, nedvarvning och reflektion. 

Kunskap får vi hela tiden, men en samling är mer planerad med ämnen (Respondent 4). 

 

När svaren analyserades fick vi inte fram något entydigt svar vad samling innebär. Rubinstein 

Reich (1996) definition av samlingen som något vuxenstyrt med likartat innehåll som äger 

rum på bestämd tid och plats skiljer sig från respondenternas svar. 

 

Samlingen kan man ha överallt och när som helst (respondent 3).  

 

De Reggio Emilia-inspirerade förskolorna använder sig av begreppet reflektionssamlingar för 

3-5 åringar och morgonmöte för 1-2 åringar. De beskriver samlingen som tillfälle för 

projektarbete. Barnen delger sedan de olika arbetena för varandra under reflektionssamlingar 

med stöd av pedagogerna. Men vanligast förekommande på dessa förskolor är att samlingen 

sker i grupper med mindre antal barn. En av respondenterna på förskola med traditionell 

pedagogik hade före intervjun inte tänkt på möten i intressegrupper som samling, utan tolkade 

enbart samlingen i storgrupp som detta. De övriga förskolorna har oftast fasta aktiviteter olika 

dagar. Exempelvis språk och begreppsbildning en dag och matematik en annan.  

 

Det är vanligt förekommande var att barnen samlades innan lunch. Det verkade delvis vara en 

organisatorisk åtgärd för att en pedagog tillsammans med barn kunde duka inför maten. 
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Samlingarna kan variera i tid alltifrån en kvart till 45 minuter. Pedagogernas roll varierar efter 

hur man lägger upp samlingen nämner en av respondenterna. 

 

4.2 Samlingens pedagogiska betydelse och innehåll utifrån 

respondenternas svar 

 

Värdegrunden 

Det flera av respondenterna lyfter fram som viktigt är förhållningssättet. Hur vi är emot 

varandra, ser varandra, turtagning, barnen ska både lyssna och våga prata i grupp. På en av 

förskolorna får barnen ta med leksaker hemifrån och presentera för kamraterna med syfte att 

varje barn ska få vara i centrum när de berättar något personligt. Samlingen stärker 

gruppkänslan. Både barn och vuxna synliggörs när man pratar om vilka som är frånvarande 

och närvarande. Det inger också trygghet. På samlingen kan enskilda barns egenskaper lyftas 

fram och traditionella könsroller ifrågasättas. 

 

Det är viktigt att låta barnen tro på sin egen förmåga, kunna ge uttryck för vad de tycker, 

kompromissa och utöva demokrati genom röstning. Respondent 8: Jag tänker att samlingen 

för mig är att samla barnen och prata med dem. Lyfta fram barnens egna tankar, belysa dem. 

Att de är i centrum. Se vad som händer i leken och prata om det i samlingen (Respondent 4). 

 

Inflytande och delaktighet 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla respondenterna lägger stor vikt vid att alla barn ska ha 

inflytande och delaktighet i sitt eget lärande. Men budskapet hur man förmedlar det till barnen 

ser olika ut. Om barn ska utvecklas till demokratiska medborgare krävs det att verksamheten i 

förskolan förbereder barn på att uttrycka sig och argumentera för sin sak. När barn upplever 

att de kan framföra sina åsikter och påverka utvecklas denna förmåga (Pramling Samuelsson 

& Sheridan 2006). ”Genom att lyssna på och intressera sig för vad barnet har att säga och att 

respektera dess åsikter visar den vuxne att barnet är en människa att räkna med” (a.a. 

2006:73). 

 

Förskolans verksamhet bygger på att varje barn ska känna sig kompetent och lärandet ska ske 

i samspel med omgivningen. Detta står i motsats till den föråldrade barnsynen där kunskap 

förmedlades till passiva mottagare (Niss & Söderström 2006). Johansson & Pramling 

Samuelsson (2007) skriver att pedagogerna måste vara tillgängliga och intresserade av barns 

livsvärld. Kommunikation mellan barn och vuxna under arbetsprocesser ger de djupare 

kunskaper som eftersträvas i förskolans läroplan (Lpfö98 rev.2010).  

 

Inflytande är något man alltid ska arbeta på och kan förbättra. Men ibland kan det vara svårt 

att förena att barnen ska få inflytande och behovet av rutiner i verksamheten (Respondent 5). 

Även respondent 7 beskriver att de har fasta aktiviteter, men barnen får välja sång eller berätta 

vad de vill oavsett det hör till den för dagen aktuella aktiviteten eller inte. Respondenterna 1–

4 som arbetade på Reggio Emilia-inspirerad förskola nämner olika intressegrupper där barnen 

själva valt att delta bland annat nämns en musikgrupp. De menar:  

Att man måste utgå från barnens intresse, när det gäller att få känna delaktighet. 
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Alla respondenterna har ramar som de utgår från fast på olika sätt. En inbjudan till samlingen 

behöver inte betyda att det är ett måste att delta, utan det finns valmöjligheter utifrån 

intresseområden menar Åberg & Lenz Taguchi (2005).  

Vi jobbar mycket med att ta fram barnens egna tankar (Respondent 6). 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) skriver om lust och engagemang som villkor för 

barns lärande. ”Man antar att barn lär sig bäst när de fångas av något som upptar deras 

engagemang och ”världen runt omkring upphör”. Barnen är koncentrerade på något de vill 

lösa eller veta mer om”.  

 

Utveckling och lärande 

På samlingen ges också tillfälle för lärande. Barnen lär av varandra svarar flera av 

respondenterna. Lärande sker när barn skapar tilltro till den egna förmågan och uppfattar 

kamraters olika sätt att tänka (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003).  

 

Om barn är intresserade av samlingens innehåll så finns det absolut en pedagogisk betydelse 

(Respondent 1). 

Hon ser även det pedagogiska lärandet som ett helhetsperspektiv under hela dagen. Jag tycker 

man lyfter samlingen så mycket i förskolan. Jag tycker inte den är så märkvärdig i sig för 

lärandet sker hela dagen. Det är inte något som sker korta stunder då och då (Respondent 6). 

 I analysen av innehållet i samlingen har vi sett tre huvudlinjer som kopplas till läroplanens 

mål ”Utveckling och lärande”. 

Språksamlingar Pedagogerna använder sig av konkret material som sagopåsar, kort med 

olika ljud, rim och ramsor. Barnen skapar bokstäver i lera och använder datorn. I vår analys 

kommer vi fram till att förskolorna använder sig av samlingen som tillfälle att utveckla 

språket, men med vissa skillnader. Några av grupperna arbetar med språket som en del av den 

vardagliga kommunikationen när de under sina projektarbeten samtalar, reflekterar och löser 

problem gemensamt. En av respondenterna ansvarar för en grupp barn som valt svenska som 

projektarbete. De andra grupperna har schemalagda dagar där de samlas för att arbeta med 

språklekar, ljud och munmotorik. Det är viktigt att ge rika och varierande tillfällen för att 

stödja språkinlärning såsom rim och ramsor, sång och rytmik och sagoberättande enligt Niss 

& Söderström (2006).  Men det är också viktigt att ta till vara alla stunder till kommunikation. 

I samspel med omgivningen utvecklas språket. De yngsta barnen behöver stöd för att sätta ord 

på saker i vardagen. Det krävs att pedagogen lyssnar och ger barnen tillfälle att uttrycka sig 

(a.a.). 

Matematik Det kan vara mattekluringar, stapeldiagram eller olika lekar där barnen 

subtraherar och adderar. Två av respondenterna beskriver det dagliga arbetet med veckodagar, 

månader och årstider. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) beskriver vikten av att läraren 

utgår från barns intresse och använder sig av matematik i vardagliga aktiviteter för att barnen 

ska utveckla förståelse för matematik i ett meningsfullt sammanhang. En av respondenterna 

beskriver hur de på samlingen utformar mattekluringar i meningsfulla sammanhang 

exempelvis när de ska äta frukt. 

 Nu har vi fyra äpplen och det är åtta barn som vill ha äpple. Hur gör vi då? (Respondent 6). 
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Temaarbete/projektarbete Några av respondenterna benämner det som temaarbete medan 

andra benämner det som projektarbete. Arbetsområden kan exempelvis vara 

människokroppen eller rymden. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) beskriver 

temainriktat arbetssätt som ett sätt att få helhetsperspektiv på barns lärande och utveckling. 

”När ett tema pågår bör det emellertid genomsyra hela verksamheten och inte avgränsas till 

en bestämd dag, tid eller plats” (a.a. 2006:64). Lärarens uppgift är att leda arbetet och 

expandera barns erfarenhetsvärld men utgångspunkten ska vara barnens intresse och 

delaktighet. Barn och vuxna utvecklar tillsammans kunskap om ett intresseområde. 

Arbetets processer dokumenteras (a.a.). Att utgå från barns intresse är inte något nytt 

arbetssätt i förskolan utan infördes när den progressiva pedagogiken gjorde sitt intåg i 

förskolan. Dewey (I: red. Simmons-Christenson 1997), en av pedagogikens 

förgrundsgestalter, ansåg att barns intresse skulle tas till vara under organiserad ledning. I 

Sverige var det Elsa Köhler som i barnträdgårdarna införde intressecentrum där barns 

intressen skulle tas till vara och arbetet följas med hjälp av dokumentation (Simmons-

Christenson 1997). Där kan vi dra paralleller till de Reggio Emilia-inriktade förskolornas 

kunskapssyn.  

Vi ser det som pedagogiskt när barnen med vår ledning, visar och berättar vad de gör, skapar 

och så att de kan reflektera över olika problemlösningar ihop. De som inte varit med lär utav 

de andra barnen (Respondent 3). 

I analysen av respondenternas svar av syftet med pedagogisk samling var den gemensamma 

nämnaren att den måste vara lustfylld och rolig för alla som deltar. Vi kom också fram till att 

samlingen var något som engagerade respondenterna och de beskrev ingående olika 

aktiviteter. De hade ett medvetet syfte med samlingen och den var oftast välplanerad.  Sång, 

musik och rytmik är inslag som roar de allra flesta är flera respondenter eniga om. Olofsson 

(2010) beskriver musiksamlingen som vanligt förekommande på förskolor för att det är något 

som förenar olika åldrar och upplevs som roligt av de flesta. Men hon betonar vikten av att 

det ska vara lustfyllt och inte något som sker på rutin utan eftertanke.  

Sokrates (I: red. Simmons-Christenson 1997) beskrev betydelsen av att använda sig av 

konkret material för att öka barnens intresse. Det är något som vi kan se som ett mönster även 

i dagens förskola. Respondenterna har ingående beskrivit det material de använder sig av och 

ser det som sin uppgift att presentera material som lockar och utmanar. Enligt Granberg 

(1999) förstärker visuellt bildstöd auditiva intryck. Det stödjer barnens förmåga att skapa inre 

bilder. Whiteboard, material uppsatt på väggen, portfolio men också dator beskrivs av 

respondenterna som stöd för lärandet i samlingen. Vardagens aktiviteter förtydligas därmed. 

Respondent 8 skulle gärna vilja att barnen skulle kunna vara med i tillverkningen av åskådligt 

material, för som det är nu blir det mycket vuxenstyrt.  

 

4.3 Samlingens betydelse utifrån förskolans läroplan (Lpfö98) 

 

Resultatet av undersökningen visar på att alla respondenterna på något sätt visar att läroplanen 

ligger till grund för samlingens betydande syfte. Men de redovisar det på olika sätt som vid en 

närmare analys visar på olika kunskap om vad som står i läroplanen.  

Man får ju in allt, som delaktighet och inflytande (respondent 2).  
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Men hon har svårt att precisera vad allt innebär. Man ser en tydlig skillnad i svaret från 

respondent 1, hon menar att allt vi gör på förskolan är grundat på läroplanen,  

Man måste kunna lyfta fram det, jobba aktivt med läroplanen, för att veta vad det är vi gör ur 

den.  

Respondent 8 tar upp värdegrunden som ett förhållningssätt vilket för henne ligger till grund 

för all utveckling och lärande. ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö98 

rev.2010:5). Grundläggande värden är förutsättningen för att kunna bedriva en verksamhet 

utifrån Lpfö98 normer. ”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”. Flera av respondenterna tar 

också upp delaktighet och inflytande och att samlingen ska vara lustfylld. Men vi ser olikheter 

i deras förhållningssätt. Alla respondenterna ser samlingen som ett gemensamt tillfälle för 

barnen att lära av varandra. Men de som arbetade på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan 

såg samlingen som reflektionsmöten där alla var delaktiga i att både lösa problem och söka 

kunskap tillsammans. De sade också att de regelbundet kopplade allt arbete till läroplanen i 

sin dokumentation. Barnen satt i samlingen tillsammans med en pedagog och delgav sin 

kunskap till andra barn vad de själva forskat fram eller upplevt i sina projektgrupper. 

Pedagogerna arbetade lite olika beroende på vilken åldersgrupp de hade, men de byggde 

projekten utifrån intressegrupper. De menade att barnens engagemang blev större och mer 

lustfyllt, och att de därmed fick helt nytt samlingsmaterial att jobba med. Även 

respondenterna 5-8 tyckte att delaktighet var viktigt, men det var ändå pedagogerna som 

styrde ämnesvalet i samlingen. De valde delar ur förskolans läroplan, matematik, språk, 

genus, drama och skapande.  

Ibland blir det så att man tänker att man ska göra en pedagogisk samling inom matematik. 

Men det är inte så att man gör det på rutin hela tiden. Det känns som svårt att hinna med. Det 

är klart att man vet vad som står i läroplanen (respondent 5). 

Vi ser en skillnad i respondents 6 svar på frågan om hur hon kopplar läroplanen till 

samlingen:  

Man får in allt, det jag vill ha in från läroplanen kan jag få in i samlingen.  

Respondent 5 och 6 som arbetar på samma förskola beskriver det pågående arbetet med att 

byta perspektiv i arbetet med läroplanen.  

Nu ska vi utgå från läroplanen istället för att i efterhand se vad vi fick med från läroplanen.  

Respondent 4 beskriver motsatt arbetssätt. 

Jag kanske inte tänker utifrån Lpfö98 först, utan efter barnens tankar. Barnens ideér-tankar-

processer-Lpfö98. 

Vi ser större medvetenhet hos respondent 5 och 6 i förhållande till uppdraget utifrån 

förskolans läroplan. Enligt Wiklund (2010) måste man fråga sig vad man vill barnen ska lära 

sig och vara medveten om pedagogens förhållningssätt vid planeringen för barns lärande. Om 

vi ska nå vår måluppfyllelse bör dessa delar vara med i form av dokumentation av den 

pedagogiska processen, för att kunna utvärderas (a.a.2010). 
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4.4 Pedagogers betydelse för samlingen och deras förändrade syn på 

samlingen 

 

Gemensamt hos alla respondenterna är att de pratar om en medvetenhet i själva mötet med 

barnen, sitt sätt att agera i samtalet.  

Förut planerade jag samlingen och sen gjorde jag som jag planerat. Men nu frågar jag jätte 

mycket. Vad tror ni händer nu? Vad tror ni att?  

Enligt Doverborg & Pramling (2006) är det viktigt att uppmuntra och ta tillvara barns skilda 

synsätt. Forskning har kommit fram till att problemlösning är kognitivt utmanande. Genom att 

utmana barn med olika problemställningar som de gemensamt får lösa utvecklas barnens 

förmåga att reflektera och argumentera. ”Barns egna intressen och idéer ska alltid vara 

utgångspunkt även om den vuxne har riktat barnets medvetande mot något speciellt fenomen 

eller område” (a.a. 2006:28).  

Några av respondenterna uttrycker en tidigare rädsla i ledarrollen, att inte få barnen att lyssna 

och sitta still. Men med ökad erfarenhet har självsäkerheten byggts upp. Respondent 8 

beskriver att tidigare hade hon ett förhållningssätt gentemot barnen där hon ”förminskade” 

barnen tills en kollega kommenterade det. Jesper Juul & Helle Jensen (2003) beskriver att 

ansvaret för god kvalité i pedagogers ledarskap ligger i det personliga ansvar som de intar i 

sin ledarroll. För barn är det viktigt med goda förebilder som respekterar barnets individuella 

egenskaper. Både visa intresse, bekräfta och involvera barnen i gemensamma beslut. 

Respondenterna 1-4 hade gemensam syn på sina tidigare förhållningssätt, där de satt i en 

traditionell samlingsring och ledaren förmedlade kunskapen. Detta arbetssätt har de lagt 

bakom sig. Nu handlade det mer om att inte bara servera svaren utan ta upp dem till 

diskussion/reflektion. Det är inte bara läraren som förmedlar, utan alla reflekterar tillsammans 

och söker gemensamt efter kunskap. De talade alla om gemensam kommunikation där de som 

ledare är medforskare och inte den som bestämmer ämnet. Allt sker i samspel utifrån vad som 

kommer fram i barnens frågor. Genom att barnen skapat intresse och skaffat sig kunskap som 

de är intresserade av, blir samlingen ett lärande möte där nya frågor ställs. Gustavsson (2002) 

skriver om betydelsen av att hitta barns motivation och intresse för att söka kunskap, och att 

lägga fokus på processerna istället för resultatet. Enligt Vygotskij är socialt samspel och 

kommunikation grunden för allt lärande, där ledaren leder barnen från befintlig nivå till nivån 

precis över (I: red. Arnér 2009). 

 

Jag vill vara en aktiv pedagog som ser och lyssnar på vad barnen gör och intresserar sig för, 

och utgå från det och försöka göra lustfyllda möten tillsammans i barngruppen (Respondent 

1). 

 

Respondenterna svarar att de har möjlighet att påverka utformningen av samlingen och att de 

är nöjda med dagens arbetssätt. Flera svarar att de precis ändrat samlingens utformning.  

I analysen kommer vi fram till att alla respondenterna ser betydelsen av barns delaktighet men 

det sker på olika sätt. Det vi ser är två olika sätt att leda samlingen. De Reggio Emilia-

inspirerade förskolorna (respondenter 1-4) arbetar i projektgrupper där barnen ses som 

medskapare. De andra respondenterna arbetar mer med samling i storgrupp där pedagogen i 

huvudsak styr den planerade verksamheten. Även respondent 8 skulle vilja arbeta mer med 

barns inflytande av samlingens innehåll för att få barnen mer delaktiga istället för att 
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pedagogerna ska bestämma allt. Respondent 3 har en kollega som precis deltagit i en kurs om 

att arbeta i intressegrupper och har omformat arbetssättet efter detta. 

 

 Nu har vi samling tillsammans och utmanar varandra, barn och vuxna. Tidigare var det 

pedagogerna som ledde samlingen, funderade inte alltid varför vi hade samling. 

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) insåg att om samlingen skulle bli mötesplats för lärande och 

demokrati krävdes barnens delaktighet. De kom fram till att samlingar i mindre grupper efter 

intresse ökade möjligheten för alla barn att göra sig hörda (a.a.). Precis som en av 

respondenterna nämnde krävs det att samlingen kontinuerligt granskas för att utvecklas.  

 

Förut lade jag inte så mycket tanke varför man valde just den leken eller sången, utan gjorde 

det mest för att man skulle ha samling. Nu tittar jag mer på gruppens behov. I början av 

terminen krävs det att man arbetar mer gruppstärkande (Respondent 6). 

 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) skriver att förskolans grupporienterade 

arbetssätt utmanar barns tankar och möjliggör bredare perspektiv på omvärlden. Respondent 7 

berättar att de valt att flytta samlingen till innan lunch för att inte avbryta barnens ”lektid” på 

morgonen, och att de numera har valt att ha olika långa samlingar.   

 

4.5 Barn som inte vill delta och har svårt att sitta still 

 

Där ser vi skillnad i svaren efter hur respondenterna strukturerat sina samlingar. 

Respondenterna 1-4 beskriver samlingen som något frivilligt där man deltar efter intresse 

medan enligt respondenterna 5-8 deltar alla barnen. Förra året, när barnen var yngre kunde det 

hända att de inte ville vara med, då fick de gå och sätta sig i soffan i stället svarar en av 

respondenterna. Respondent 8 beskriver en flicka på förskolan som inte gillar att sjunga:  

Då får hon lära sig att uthärda sång så kan man hitta något som kan intressera och locka och 

få henne att härda ut på den här lilla sångsamlingen. Nästa aktivitet är något annat. 

De förskolor där samlingar sker i storgrupp nämns pedagogens betydelse för att fånga 

gruppens intresse. Pedagogen varierar samlingens innehåll, är väl förberedd och utgår från 

vad barnen orkar med. Två av respondenterna nämner att barnen oftast är hungriga och trötta 

på samlingen innan lunchen och det påverkar samlingens upplägg. Niss & Söderström (2006) 

poängterar att målet på en småbarnsavdelning (1-2-åringar) inte ska vara att träna sig att sitta 

stilla utan något som kommer när barnen är mogna och motiverade att delta. Det är oftast 

bättre med kortare men flera tillfällen att samlas enligt dem. Enligt Granberg (1999) kan 

samlingar med varierande innehåll där rörelse och stillasittande varvas fånga yngre barns 

uppmärksamhet en längre stund. Är det alltför abstrakt innehåll som samtal om almanackan 

tappar de koncentrationen (a.a.). Respondent 7 belyser vikten av att pedagogen använder röst 

och kroppsspråk för att fånga barngruppen om det blir ”rörigt”. 

 

Vi tycker inte det är jätteviktigt att man kan sitta still hela samlingen. Det är klart att man kan 

öva på det men vill man hellre ligga ner är det helt okey bara man inte stör sina kompisar 

(Respondent 6). 
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Pedagogerna synar den egna verksamheten när de märker att barnen är ointresserade. 

Christian Gotthilf Salzman (1744-1811, I: red. Simmons-Christenson 1997) skrev vad som 

anses som den första handboken för lärare. Läraren ska vara en god förebild och orsaken till 

barns dåliga uppförande skulle i första hand sökas hos läraren själv. Respondent 6 menar att 

en del barn inte tycker samlingen är tillräckligt utmanande och därför tycker det är 

jättetråkigt. Då är det lärarens uppgift att utmana med svårare uppgifter.  Respondent 5 

upplever att en del barn inte förstår innehållet i samlingen och därför skulle ha större utbyte 

av samlingar i mindre grupper. Andra pedagogiska hjälpmedel för att stödja barns 

koncentration är att lägga en hand på barnen eller ge massage. Två av respondenterna nämner 

att de har dagordning på samlingen för att barnen ska vara förberedda på samlingens innehåll 

och därmed känna sig trygga och veta vad som krävs av dem. 

 

Respondenterna på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan menar att deras samlingar bygger 

på delaktighet och inflytande och i huvudsak sker i smågrupper där barnen valt 

intresseområde. Samlingen beskrivs som tillfällen när de arbetar med projekt. Det leder till att 

de kommit runt problemet med barn som har svårt att sitta still eftersom barnen arbetar med 

intresseområden som de själva valt. Barnen deltar frivilligt och kan även byta grupp. Även 

respondent 5 som arbetar på en mer traditionellt inriktad förskola beskriver att de flesta barn 

som har svårt att sitta still på storsamlingen har lättare att fokusera när de arbetar i 

intressegrupperna. När mötena sker i storgrupp är det för att delge kamraterna vad de gör i 

respektive grupp.  

 

Tanken är att alla barn ska känna sig delaktiga och lockas in genom att de blir nyfikna på 

reflektionsmöten (Respondent 3). 

 

Respondenterna 1 och 3 anser att det är viktigt att få bort negativa attityder och upprepande 

tillsägelser. 

 

Vi har inget tvång att delta i morgonmötet för det känner vi inte är en bra pedagogisk 

verksamhet. Målet är att kunna göra samlingen så lustfull att alla vill delta, men vi tar inga 

strider eller kamp om detta (respondent 1). 

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) började ifrågasätta sitt sätt att leda samlingar när de trots 

noggranna förberedelser upplevde att de inte lyckades fånga barnen. ”Syndabockarna” blev 

ofta barnen som hade svårt att sitta still eller lyssna.  De upptäckte att samlingarna oftast 

planerades utifrån vuxenperspektiv och blev tillfällen när barnen agerade åskådare och 

pedagogen intog rollen som förmedlare av kunskap. När Åberg & Lenz Taguchi (2005) 

istället började reflektera över hur barnen skulle bli mer delaktiga och gav dem möjlighet att 

efter egen förmåga ta ansvar över innehållet märkte de att barnen blev mycket mer 

engagerade och barnen satt stilla utan tillsägelser. 
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5. Sammanfattning och slutdiskussion 

 

5.1 Finns det pedagogiskt syfte med samlingen som är förankrat i 

läroplanen? 

 

I våra intervjuer kom vi fram till att alla respondenterna ansåg att värdegrunden var det 

grundläggande pedagogiska syftet med samlingen. Alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig 

och uppleva att det som sägs är betydelsefullt och ges möjlighet att påverka verksamheten. 

Det fanns inte någon enhetlig bild av hur detta skedde i samlingen, utan det såg olika ut på 

förskolorna. De två huvudlinjerna på förskolorna där vi intervjuat pedagoger var de som var 

Reggio Emilia-inspirerade och de mer traditionellt inriktade. Reggioförskolorna hade i 

huvudsak samling i smågrupper där de arbetade med valfria projekt. De mindre grupperna ger 

med största sannolikhet större möjligheter för barnen att påverka innehållet anser vi. De mer 

traditionella förskolorna bedrev främst samlingen i storgrupp, och halvgrupp. Det innebär att 

om alla barn ska få komma till tals ges endast möjlighet till korta svar. Är det många barn i 

samlingen minskar möjligheten till dialog och de barn som lärt sig hur man ”får ordet” har 

större möjlighet att få uttrycka sig hävdar vi. Maria Moberg ger i sin bok ”Barnträdgården” 

råd om barnantalet i samlingen: ”Är det alltför många blir det svårt för ledarinnan att låta alla 

barn komma till tals, lätt nog kommer de livliga, talföra barnen att dominera och de blyga, 

tysta kamraterna stannar i skymundan” (1945:83). Samtalet får också annan karaktär och ger 

endast utrymme för korta svar. Där kan pedagogens förmåga att ställa frågor som inte är 

ledande eller retoriska ha betydelse för barns delaktighet anser vi. Olofsson (2010) beskriver 

svårigheterna med samtal i storgrupp där syftet är att alla barn ska få komma till tals och ges 

möjlighet att reflektera. Enligt henne är det denna typ av samlingar bättre i mindre grupper. 

Eftersom Läroplanen för förskolan är ett måldokument ges inga anvisningar på hur samlingen 

ska utformas. ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen 

möta vuxna som ser varje barns möjlighet och som engagerar sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen” (Lpfö98 rev.2010). Det ger pedagoger och förskolor stor 

möjlighet att utforma verksamheten på det sätt som de tycker är mest lämpligt. Det innebär att 

utbildning och historiska pedagogiska tankegångar påverkar arbetssättet och tolkningen av 

läroplanen. I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv på läroplanen är pedagogernas barnsyn 

central. Barn lär i kommunikation med omgivningen och därför krävs att pedagoger ansvarar 

för att barnen ska få uttrycka sig och påverka verksamheten hävdar vi.  

Vi har kommit fram till pedagogernas syfte med samlingar är viktigt att klargöra innan 

samlingarna organiseras, eftersom samlingar ska ges olika pedagogiska infallsvinklar. Är 

syftet att skapa en gemensam stund där alla barn ska få möjlighet att se varandra och ha kul 

tillsammans kan en sång- och rytmiksamling fungera bäst. Är målet att alla barn ska få 

uttrycka sig ges större möjlighet till detta i mindre reflektionsgrupper.  Ska barn i storgrupp 

berätta blir det oftast fragmentariskt och ställer stora krav på barns förmåga att lyssna på 

varandra. Vår erfarenhet är att barn i de yngre åldrarna kan ha svårigheter med detta. Enligt 

Olofsson (2010) är samling med hela gruppen inte rätt forum för äkta samtal. 

Språk och matematik var återkommande inslag i samlingarna. Läroplanens strävansmål som 

ligger till grund för detta är ”att varje barn på förskolan ska få möjlighet att utveckla nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 
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frågor, argumentera och kommunicera med andra” och ”Utvecklar sin förståelse för rum, 

form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (Lpfö98 rev.2010:10). Två av förskolorna 

arbetade med språk och matematik på förutbestämda dagar. En respondent förtydligade att 

matematik kommer in i allt vi gör i vardagen och menade därmed att det inte var något som 

barnen enbart lärde sig på samlingen. De andra förskolorna hade språk och matematik som 

inslag i samlingen när det passade. Det vi frågar oss är om arbetet med matematikmålen sker 

kontinuerligt på målmedvetet sätt eller om arbetet är mer ”odefinierat”. Samtidigt inser vi 

betydelsen av att barn tillägnar sig kunskap i meningsfulla sammanhang för att få ökad 

förståelse. Enligt Bernt Gustavsson (2002) har människan behov av att känna meningsfullhet i 

det den utför. Det barnet finner intressant lärs ofta in på ett djupare plan.  

I ett utvecklingspedagogiskt synsätt är pedagoger närvarande och arbetar medvetet mot målen 

utifrån ett utforskande arbetssätt. Respondenterna 1-4 berättar att de lämnat 

förmedlingspedagogiken bakom sig och istället söker kunskap tillsammans med barnen. Men 

de förtydligar att det är ett förhållningssätt där pedagogen är medforskare och inte lämnar 

barnen ”vind för våg”. Även om barnen har inflytande på verksamheten har pedagogerna 

huvudansvaret. Åberg & Lenz Taguchi (2005) betonar att det inte handlar om att pedagoger 

frånsäger sig ansvaret utan att de intar ett annat förhållningssätt där barn ses som kompetenta. 

Detta står i motsats till dialogpedagogiken där pedagogerna fick mycket kritik för att de intog 

alltför passiv roll. Förskolan har av tradition värnat om att barns mognad ska inväntas och 

barn ska ta ansvar för sitt eget lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Med 

den utvecklingspedagogiska utgångspunkten där vuxna ses som medforskare krävs att 

pedagogerna hela tiden reflekterar över sin barnsyn, med stöd av reflekterande dokumentation 

utifrån läroplanen, hävdar vi. Som vuxen har man per automatik förbestämmande och det kan 

vara svårt att ändra perspektiv. I vissa lägen kan förmedlarrollen vara enklare att axla för att få 

gruppen att lyssna. 

Vi har kommit fram till att det är viktigt att koppla läroplanen till samlingen för en helhetssyn 

på lärandet. Samlingen är inget som ska ske slentrianmässigt utan den ska ha innehåll. Alla 

respondenter utgick från förskolans läroplan (Lpfö98). Men de gjorde på det sätt som vi tror 

är vanligast, först när verksamheten ska utvärderas ”bockas det av” vad man fått med från 

läroplanen. Två av respondenternas arbetslag har börjat förändringsarbete där de ska utgå från 

läroplanen när de planerar samlingen, istället för tvärtom. Det anser vi är ett bättre perspektiv 

på läroplanen för att den ska bli ett levande dokument. Då blir konsekvensen att verksamheten 

kontinuerligt granskas i förhållande till den eftersträvade måluppfyllelsen av läroplanen och 

ingen efterhandskonstruktion. 

Det som vi följt som en röd tråd i respondenternas samtal är det lustfyllda lärandet. ”Barn och 

lärare ska tillsammans skapa en meningsfull verksamhet där barns lust och intresse tas 

tillvara” (Lpfö98 rev.2010:9).  Engagerade pedagoger har med stort engagemang beskrivit 

olika praktiska arbetssätt på samlingen. De har varit medvetna om att för att barn ska tycka 

samlingen är rolig krävs det att pedagogen är förberedd. Det gäller både de traditionella 

förskolorna och de Reggio Emilia-inspirerade. Finns det inget mål kan det vara svårt att fånga 

barns uppmärksamhet. Olofson (2010) beskriver barn som samlingens recensenter.  

Sammanfattningsvis ser vi att respondenterna har reflekterande tankar om hur barn bäst tar in 

kunskap, även om deras strukturer i samlingarna skiljer sig åt. Matti Bergström (1996) skriver 

om vikten av att pedagoger har kunskap om hjärnans utveckling hos barn, i förhållande till 

hur de bäst tar in kunskap.  Matti Bergströms bygger sina teorier på forskning. Men vi ser att 
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respondenterna arbetat fram sina teorier byggt på erfarenhet, förhållningssätt till barn och 

tolkning av läroplanens budskap.   

   

 

5.2 Vad betyder barns delaktighet och inflytande för lärandet i 

samlingen? 

 

Vi har tidigare tagit upp det viktiga i att barn får känna sig delaktiga och ha inflytande i 

samlingarna. Vi ser i vår studie att respondenterna har olika syn på vad delaktighet och 

inflytande innebär. På en av förskolorna får barn ta med sig en leksak hemifrån, och där välja 

vad och hur de vill presentera den i gruppen. Här ser vi att ämnet är bestämt av de vuxna men 

barnen får rätt att påverka. Frågan är hur mycket taltid de får och hur stor gruppen är? 

Respondenten utgår från läroplanen, frågan är om de vuxna tolkar planen utifrån att se barnet 

som kompetent. Respondenterna på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan såg delaktighet 

som en självklarhet när det gäller lärandet. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver 

”vad barn lär och utvecklar beror emellertid till stor del på lärarens förhållningssätt och 

förmåga att skapa en miljö som stimulerar och utmanar varje barns lärande” (a.a. 2006:39). Vi 

är här eniga med författarna, förhållningssättet pedagoger intar är mycket viktigt för 

inflytande och delaktighet. Respondent 5 menade att inflytande är något som är ett svårt 

begrepp, eftersom hela verksamheten styr om det går att genomföra. Även om hon var 

medveten om vikten av barns inflytande när hon förstärkte det med att säga inflytande är 

något som måste hållas levande och ständigt reflekteras över. I vår studie har vi kommit fram 

till att förhållningssättet till barnen styr det mesta när man ser på hur vi inbjuder barn till 

delaktighet och ger inflytande till barnen över deras lärande i styrda aktiviteter som samling.  

Wallin (1993) skriver att vi ska ge barn ansvar, inte ta ansvaret ifrån dem. Att se barnen som 

en resurs, att låta deras nyfikenhet styra valet av innehåll tillsammans.  Vi anser att förskolans 

uppdrag ”att lägga grunden till ett livslångt lärande” (Lpfö98 rev.2010:5) hänger samman med 

hur vi förhåller oss till ledarrollen och innehållet. Vi ser att respondenterna 1-4 i våra 

intervjuer uttrycker att de inte upplever ointresse från barnen i samlingen, men det är inget vi 

kan bekräfta i denna studie eftersom vi inte observerat eller intervjuat barngruppen. Vi är 

eniga om att det vi ser i studien är att om barn får inflytande och ansvar känner de sig 

delaktiga och engagerade.  Deweys uttryck ”Learning by doing” är sanna ord, att ha roligt i en 

lustfylld miljö är lärorikt. 

 

5.3 Betyder samlingens upplägg något för att lärande ska ske? 

 

När samlingar är starkt ritualiserade kan de av barnen upplevas som tråkiga och pedagogerna 

får lägga sin kraft på att få barnen motiverade att sitta still istället för att skapa möten som 

drivs av nyfikenhet och intresse. Med ritualiserat menar vi att samlingen utgår från samma 

mönster. Samma öppningssång, samtal om närvarande/frånvarande, samma tidpunkt och 

plats. Rubinstein Reich (1996) skriver att ritualiserade samlingar innebär mer trygghet och 

träning av sociala regler än tillfälle för lärande. Barnen lär sig många dolda budskap som 

turtagningsregler. För många barn sätts deras förmåga till koncentration på prov är vår 

erfarenhet. Det förväntas också att alla deltar. Men det dagliga uppropet ger trygghet och 

vetskap att man blir sedd. Eller som ett ledigt barn på en av förskolorna uttryckte sig: Idag 

säger de på förskolan att jag inte är där. Det är något som vi även sett betydelsen av på våra 
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egna arbetsplatser. På respondenternas förskolor framgick det av intervjuerna allt ifrån 

frivillighet till att få sitta på en avskild plats och vänta när de andra hade samling för att 

upplägget av samlingen inte passade just det barnet. I det fallet undrar vi vilket budskap det 

gav och hur pedagogen tänkte utefter Lpfö98 målet ”Den pedagogiska verksamheten ska 

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande”. Frivilligheten 

på respondent 1:s förskola såg annorlunda ut, där försökte de utmana och locka till 

nyfikenhet, genom att erbjuda olika samlingsinnehåll. Ville något barn inte delta kunde det ta 

in samhörigheten genom att komma när intresse väcktes. Det syntes tydligt att ansvaret lades 

på de vuxna. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att kunskap är något man 

skapar gemensamt och inget man lär in. Vi ser möjligheter i samspelet som uppstår i 

samlingen i mindre grupp, därför frågar vi oss syftet med samlingar som sker i stora grupper, 

med det avser vi modell ”helgrupp” med upp till 20-25 barn. Respondenterna på de förskolor 

som förespråkade samlingar i ”storgrupp” menade att ansvaret att få meningsfulla samlingar 

låg på pedagogen. Vi frågar oss då, vad är det som styr den tanken? Varför finns inte 

möjligheten att dela gruppen? Är det allmän brist på personal knuten till gruppen? Handlar det 

om prioriteringar i organisationen och personalens arbetsuppgiftsfördelning på förskolan? 

Eller handlar det om okunskap om hur barns lärande fungerar? Olofsson (2010) skriver om 

det äkta samtalet och hur svårt det är att få till det i storgrupp. Sammanfattningsvis har vi 

kommit fram till att samlingens upplägg har stor betydelse för att barnen ska utveckla så bra 

lärande som möjligt. För att samlingen ska kunna ses som ett pedagogiskt redskap bör den 

genomföras i mindre grupper, en lämplig utgångspunkt är enligt oss 5-7 barn, men vad som är 

den ideala gruppstorleken styrs också av barnens ålder, färdigheter och sociala kompetens. 

Det viktiga är att alla barn får möjlighet till inflytande som bygger på intresse och där lärandet 

sker i en lustfylld gemenskap.  

 

5.4 Fortsatt forskning 

 

Det är svårt att utläsa i våra intervjuer om det är någon skillnad på lärande för de barn som är 

”mer verbala” jämfört med de tysta barnen i samlingen. Den frågan är en studie i sig och en 

frågeställning vi skulle vilja forska vidare om i senare undersökningar. Det skulle också vara 

intressant att följa upp intervjuerna med observationer för att se om respondenternas svar 

stämmer överens med den pedagogiska praktiken, och på vilket sätt yrkesutbildningen 

påverkar. 
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Bilagor        

                                                                                                                                                                  Bilaga 1 

 

1. Vad lägger du in i begreppet samling? 

2. Kan du beskriva samlingens pedagogiska betydelse? 

3. Hur kopplas förskolans samling till läroplanen? 

4. Beskriv innehållet i en samling på din förskola. 

5. Skulle du vilja förändra samlingen och i sådana fall på vilket sätt? 

6. Barn som inte fångas av innehållet i samlingen utan har svårt att sitta stilla eller inte 

vill delta. Vad har ni för tankar om detta? 

7. Beskriv viktiga egenskaper hos pedagogen som leder samlingen. 

8.  Har ditt sätt att leda samlingen förändrats genom åren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                                             Bilaga 2 

 

Respondent 1 arbetar med 14 st. 1-2  åringar, pedagogen är förskollärare och avslutade sin 

utbildning 2009. 

 

Respondent 2 arbetar med 17 st. barn mellan 2–3 år, pedagogen är barnskötare sedan 2008. 

 

Respondent 3 arbetar med 20 st. barn mellan 3-4 år, pedagogen är förskollärare och 

avslutade sin utbildning 1997. 

 

Respondent 4 arbetar med 22 st. barn mellan 4-6 år, pedagogen är barnskötare sedan 2007. 

 

 

Respondent 5 arbetar med 19 st. 4-åringar, lärare för årskurserna 4-9 utbildad 2007, 

arbetar på enskilt driven förskola sedan 2009. 

 

Respondent 6 arbetar med 23 st. 5-åringar, förskollärare utbildad -96, arbetar på enskilt 

driven förskola, samma arbetsplats som respondent 5. 

 

Respondent 7 arbetar med 15 st. 1-5 åringar förskollärare utbildad -84, specialpedagog och 

arbetar som förskolechef på Föräldrakooperativ. 

 

Respondent 8 arbetar med 16 st. 3-5 åringar, förskollärare, utbildad 2009, inriktning 

utforskande pedagog dialog Reggio Emilia, har även barnskötarutbildning.  Hon har arbetat 

fem år sammanlagt. Nuvarande arbetsplats är på kommunal förskola.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


