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ABSTRAKT 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares syn på samlingens 

funktion som en språklig mötesplats samt hur förskollärare förhåller sig och om deras 

intentioner realiseras i en samlingssituation. Intervjuer och observationer är de valda 

metoderna för denna studie. Intervjuer genomfördes med tre stycken olika förskollärare 

och det genomfördes också observationer av tre stycken samlingar som dessa 

förskollärare höll i. Resultatet visar på att förskollärarna ser den traditionella samlingen 

som ett tillfälle där alla barn kan mötas och känna en samhörighet. Förskollärarna i 

studien menar att samlingen är ett tillfälle då språkutveckling kan ske, men de är 

samtidigt kritiska till samlingens funktion och menar att det språkliga utbytet hamnar i 

skymundan. De menar att språkutveckling kan ske genom exempelvis sång, rim och 

ramsor, och då är samlingen ett bra tillfälle. Dock ser förskollärarna en problematik med 

samlingen, de menar att ett språkligt utbyte i form av utvecklande samtal, diskussioner 

och dialoger blir svåra att möjliggöra med de olika hinder som finns i samlingen. En av 

slutsatserna i denna studie är att den traditionella samlingen kanske inte är den optimala 

platsen för ett språkligt utbyte. 
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1 INTRODUKTION 
Under utbildningens gång har vi genom litteratur och erfarenheter sett att den 

traditionella samlingen ses som ett lärotillfälle där barnen får chans att utbyta tankar, 

erfarenheter och kommunicera med varandra. I nedanstående studier framkommer 

det att många förskollärare lyfter samlingen som ett bra tillfälle att stimulera barnens 

språk. Det finns en föreställning om att samlingen är en språklig mötesplats där det 

ständigt sker ett språkligt utbyte.  

Emmoth (2014) och Yifat och Zadunaisky-Ehrlich (2008) har genomfört studier där 

resultaten visar på att ett flertal förskollärare ser samlingen som en 

språkstimulerande aktivitet. De ser även samlingen som en mötesplats för språket 

och där det ständigt sker ett språkligt utbyte. Det framkommer i resultaten att 

förskollärarnas egna sätt att använda språket och hur de för samtal med barnen i 

samlingen har en betydande roll för barnens språkutveckling och 

kommunikationsförmåga (Emmoth, 2014; Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2008). Dessa 

studier visar på att förskollärare har en positiv inställning och föreställning om att 

samlingen kan ses som en språklig mötesplats, men det finns även studier som visar 

på att samlingen kan ses som en problematisk plats. Olofsson (2010) och Rubinstein 

Reich (1996) menar att det finns en begräsning med samtal i samlingen och att 

samlingen inte är en optimal plats för ett djupare samtal. De menar att om 

förskollärarens intention är att förmedla någon speciell kunskap till barnen, hamnar 

svaret på frågorna i fokus och det utvecklande samtalet uteblir (Olofsson, 2010; 

Rubinstein Reich, 1996).  

Fungerar den traditionella samlingen som en mötesplats där det ständigt sker ett 

språkligt utbyte? Är det en optimal plats för djupare samtal? Detta vill vi undersöka, 

om förskollärare ser den traditionella samlingen som en språklig mötesplats där det 

sker ett språkligt utbyte och detta utifrån dialog och djupare samtal. Forskning visar 

på att förskollärare har en positiv syn på samlingen som en språklig mötesplats, 

samtidigt som det verkar finnas en problematik kring detta. Denna studie kommer 

undersöka förskollärares syn på samlingens funktion som en språklig mötesplats 

samt hur förskollärare förhåller sig och försöker realisera sina intentioner i en 

samlingssituation. 

Vi vill med denna studie väcka tankar hos de som är verksamma inom vår 

profession. Samt att vi vill få fram mer kunskap kring detta ämne som 

förhoppningsvis kan gynna förskolans praktik. Då samlingen är en tradition inom 

förskolans värld, anser vi att detta är ett relevant ämne och borde vara av allmänt 

intresse för förskollärare. Vår förhoppning med denna studie är att de verksamma 

inom förskolan reflekterar över samlingen och dess funktion, och även reflekterar 

över vilka intentioner de har med samlingen samt hur de realiserar dessa. 
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2 BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras vad som avses med en traditionell samling i förskolan, dess 

innehåll och utformning samt samlingen som tradition i förskolan och hur den har 

utvecklats och förändrats med tiden. Detta presenteras för att få en förståelse för hur 

samlingen har kommit till och hur en traditionell samling kan se ut i förskolans 

vardag. I avsnittet presenteras även barns språkutveckling, där det fokuseras på hur 

barn erövrar språket. I denna studie ses barns språkutveckling ur ett sociokulturellt 

perspektiv, vilket innebär att språket ses som något som erövras genom social 

interaktion och att omgivningen har en stor betydelse. Detta presenteras för att ge 

läsaren en förståelse för barns språkutveckling.  

 

2.1 Samlingen som begrepp 
 

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, L. 1996:8)  

 

I föregående citat beskriver Rubinstein Reich (1996) sin definiering av samlingen i 

förskolan. Författaren menar att barnen sitter i en cirkel är kännetecknande för 

samlingen, och menar att detta skapar en samhörighet i gruppen. ”Att sitta i cirkel 

och samtala är också det mest jämlika sättet att mötas”. (Rubinstein Reich, 1996:8). 

Rubinstein Reich (1996) hänvisar till ett flertal undersökningar som gjorts på 

samlingar och resultaten visar på att samlingen förekommer i den dagliga rutinen i 

förskolan. Dess innehåll och form ser oftast likadant ut i de olika 

förskoleverksamheterna (Rubinstein Reich, 1996). Detta menar även Olofsson 

(2010) och hänvisar till en undersökning som gjorts, där det framkommer att 

samlingen är en daglig rutin i förskolan, och att innehållet präglas av återkommande 

inslag. Rubinstein Reich (1996) menar att samlingen även innehåller olika estetiska 

uttryckssätt såsom sång, rörelse, musik, dramatisering och sagor. Även samtal kring 

barnens erfarenheter och vardag är vanligt förekommande. Samtal kring datum, 

väder och allmän information är också vanligt. Samlingen används också till att 

förmedla kunskap till barnen och detta kan göras genom olika teman, exempelvis 

teman kring årstider, djur och natur. Något som varierar är hur länge samlingen 

varar, men vanligtvis pågår den mellan 20 och 30 minuter (Rubinstein Reich, 1996).  

 

2.2 Samlingen som tradition 
Enligt Rubinstein Reich (1996) och Olofsson (2010) sträcker sig samlingen som 

tradition inom förskolan långt tillbaka i tiden och har sina rötter i Fröbels pedagogik 

under 1800- talets mitt. Redan på den tiden skulle barnen sitta i en cirkel, detta för att 

barnen skulle känna en samhörighet och gemenskap. Även innehållet i samlingen 

liknar dagens innehåll med olika lekar, sånger och inslag av musik.  

Rubinstein Reich (1996) menar även att samlingen alltid har varit ett återkommande 

inslag i förskolans historia och under 1940-1960 talet var samlingen en del av 

förskoleverksamheten. Under årens gång ändrades samlingens utformning, men till 

grund för innehållet låg fortfarande fröbeltraditionen. I Barnstugeutredningen som 

kom 1972 förespråkades ett nytt pedagogiskt arbetssätt för förskolan, 

dialogpedagogiken, vilket innebar att det tidigare gruppinriktade arbetssättet skulle 

nu istället fokusera på det individuella barnet. Enskilda dialoger mellan barn och 
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vuxna skulle ligga i fokus, och den tidigare gruppsamvaron i samlingen sågs nu som 

hämmande för barnens språk och talutveckling. Trots att samlingen nu sågs 

hämmande för barnen verkar den ändå ha förekommit i praktiken men då under 

andra namn som till exempel stormöte. Under 1980 talet verkar samlingen åter igen 

ha fått en betydande roll i förskoleverksamheten. En anledning till detta kan vara det 

pedagogiska program som Socialstyrelsen 1987 gav ut där just samlingen framhävs 

som positiv då den ger barnen möjligheter till samspel, samtal och kunskapsutbyten. 

Sedan dess verkar samlingen ha varit ett dagligt återkommande inslag i 

förskoleverksamhetens vardag med fortsatta inslag av fröbeltraditionen (Rubinstein 

Reich, 1996). 

 

2.3 Barns språkutveckling 
 
Människan är en social varelse och språk är centralt för människans sociala liv. Det lilla 

barnet har en medfödd förmåga att lära sig mänskligt språk genom social interaktion med 

andra människor. (Wedin, 2011:29).  

 

Wedin (2011) menar att barn erövrar språket genom social interaktion och menar 

även att detta är en förutsättning för att det ska kunna ske en språkutveckling. Enligt 

författaren är språkutvecklingen och den sociala omgivningen två processer som ger 

barnen möjlighet till social interaktion, och de ges även en möjlighet att genom detta 

utveckla sitt språk. Även Bjar och Liberg (2010) nämner språket som en process och 

ser samtalet och interaktionen med andra som en förutsättning för barns 

språkutveckling. I likhet med Wedin och Bjar och Liberg menar även Gjems (2011) 

att barn erövrar språket i samspel med andra. Författaren menar att genom att barnen 

interagerar med både vuxna och andra barn får de en större förståelse för språket och 

ett utbyte av språkliga kunskaper. I samtalen med andra får barnen möjlighet att 

utveckla sitt språk genom att de får sätta ord på sina tankar och erfarenheter. Även att 

de får diskutera, förklara och vara aktiva i samtalen har en stor betydelse för barnens 

fortsatta språkutveckling (Gjems, 2011). ”Förskoleåren är den viktigaste perioden för 

språkutveckling och här spelar förskolan en mycket viktig roll” (Granberg, 1996: 

34). Författaren menar att barn tar till sig språket i interaktion med andra, barn 

imiterar och tar till sig det språk som finns i deras omgivning. Det är därför av stor 

vikt att man som personal i förskolan själv är medveten om sitt eget användande av 

språket, bland annat hur, vad och varför man säger något i samtal med barnen 

(Granberg, 1996). Wedin (2011) menar att det är av stor vikt att de vuxna i förskolan 

stödjer barnen och ger dem tillfällen att använda sitt språk. Ett bra tillfälle för detta 

menar författaren är samlingen, där barnen ges möjlighet till talutrymme och får en 

chans att uttrycka sig (Wedin, 2011). Viss kritik finns dock riktad mot den 

traditionella samlingen som en plats för djupare samtal. Olofsson (2010) menar att i 

en stor barngrupp kan det vara svårt för alla barn göra sin röst hörd och tiden för 

djupare samtal finns inte där. Det blir istället de barn som är mest framåt och 

uttrycker sig högst som får sin röst hörd. Olofsson hävdar att för att möjliggöra 

djupare samtal krävs en mindre grupp deltagande barn (Olofsson, 2010). 

Interaktionen med vuxna påpekar även Sandvik och Spurkland (2011) har en stor 

betydelse för barnens språkutveckling. Författarna menar att en stor del av ansvaret 

ligger hos de vuxna när det gäller barns utvecklande av språket. De vuxna behärskar 

språket och leder på så sätt barnen i deras utforskande kring detta. I likhet med 

Sandvik och Spurkland påpekar även Bjar och Liberg (2010) de vuxnas betydelse för 

barns språkutveckling. Författaren menar att ”I interaktionen med barnen öppnar de 
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vuxna nya ämnessfärer och utvidgar ämnena” (Bjar & Liberg, 2010:93). Genom 

detta vidgas barnets ordförråd och deras språkliga medvetenhet (Bjar & Liberg, 

2010). Detta skriver även Westerlund (2009) om som menar att det är de vuxna som i 

samtalen med barnen har ansvaret för att samtalet ska utvecklas och hela tiden vara 

stimulerande för barnen. Samtidigt menar författaren att det är betydelsefullt att de 

vuxna inte styr barnen i samtalen utan istället fungerar som ett stöd för dem genom 

uppmuntring och frågor (Westerlund, 2009).  

 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring samlingen i förskolan. Även 

förskollärares tankar och åsikter kring samlingen samt förskollärares agerande och 

samtal med barn kommer att presenteras. Detta är valt för att försöka ge en bakgrund 

till denna studie och vad som tidigare har studerats inom detta ämne.  

 

2.4.1 Förskollärares olika sätt att se på samlingens 
funktion i förskolan 

I nedanstående studier tyder tidigare forskning på att samlingen i förskolan i många 

fall ses som en pedagogisk mötesplats av de verksamma förskollärarna. Resultaten 

tyder även på att samlingen även kan vara en social mötesplats där barn och vuxna 

samspelar och där ett språkligt utbyte kan ske. Enligt Johanssons (2011) studie är 

samlingen ett tillfälle där pedagoger har som intention att barnen ska få möjlighet att 

träna sitt språk. Även Emmoth (2014) har gjort en studie där det framkommer i 

resultatet att ett flertal förskollärare uppfattar samlingen som en språkstimulerande 

aktivitet och att de anser att den har en påverkan på barns språk- och 

kommunikationsutveckling. Förskollärarna i Emmoths studie anser att barnen genom 

samlingen får en möjlighet att uttrycka sig inför andra, både verbalt och även genom 

andra uttrycksformer. De får även möjlighet att lyssna på och kommunicera med 

andra, vilket kan stimulera barnens språk. Förskollärarna i Emmoths studie menar att 

genom exempelvis sång, rim och ramsor, samt återberättande av bilder ges barnen en 

möjlighet att uttrycka sig och även träna sitt språk. I resultatet framkommer det även 

att förskollärarna använder sig av konkreta material och menar att detta kan fungera 

som ett stöd i samlingen. De menar att det exempelvis är ett bra sätt att tydliggöra 

och konkretisera objekt eller fraser i sånger eller sagor, men det kan även vara ett 

hjälpmedel i det dagliga samtalet.  

I Jonssons (2011) studie visar resultatet på att förskollärare uppfattar samlingen som 

en arbetsform där bland annat ett språkligt utbyte kan ske. I resultatet tas även vikten 

av samspel och samtal för barnens lärande och utveckling upp. Förskollärarna menar 

att sampel och samtal är något som barnen får möjlighet att träna under 

samlingssituationer, genom detta och då främst genom samtal och sång tränar barnen 

sitt språk. Förskollärarna anser även att rutinsituationer är någoting positivt för 

barnens utveckling och lärande, de menar att ”upprepning och träning har betydelse 

för vad barn lär och utvecklar.” (Jonsson, 2011:77). Förskollärarna menar att detta 

kan ske i exempelvis samlingen, där det sker en upprepning när det gäller sånger och 

namnkort i syfte att främja utvecklande av språket. Även Rubinstein Reich (1996) 

har studerat samlingar i förskolan och resultatet visar även här på att samtal i 

samlingssituationer anses vara betydelsefulla för barnens språkutveckling. Det 

framkommer även i resultatet att just samtal i grupp som leds av en vuxen har stor 

betydelse. Under samtal som sker mellan barn och vuxna sker en språkstimulans, 

menar Rubinstein Reich. Samtidigt menar forskaren att det kan finnas en 
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begränsning med samtal i samlingen, detta i fall förskollärarens intention är att 

förmedla någon speciell kunskap till barnen, då svaret på frågorna fokuseras och det 

utvecklande samtalet uteblir (Rubinstein Reich, 1996).  

Tidigare forskning visar även på att samlingens funktion i förskolan kan vara att 

förbereda barnen inför kommande skolstart och de regler som finns och gäller inom 

skolans värld. Davidsson (2000) har genomfört en studie med förskollärare och 

grundskollärare kring samlingens funktion och utformning, resultatet visar på att en 

funktion som samlingen anses ha är att skapa en gemenskap och trygghet i 

barngruppen. Förskollärarna framhäver vikten av att se och bekräfta det enskilda 

barnet dagligen och menar att samlingen är ett tillfälle då detta kan ske. Något som 

också framkommer i resultatet är att förskollärarna anser att samlingen är 

skolförberedande, ”genom samlingen blir barnen delaktiga av de ’uppförandekoder’ 

som gäller i skolan.” (Davidsson, 2000:23). Förskollärarna menar att barnen tränas 

inför skolstart och på den sociala ordningen, vilket innebär att kunna sitta stilla, 

räcka upp handen, lyssna på andra, vänta på sin tur och svara på frågor som läraren 

ställer. Även Ekström (2007) har genomfört en studie där olika samlingssituationer 

har observerats, resultatet visar bland annat på att det i samlingen finns 

underliggande normer som barnen förväntas följa. Barnen bör bland annat kunna 

sitta stilla på sin plats, vänta på sin tur och lyssna till förskollärarens instruktioner 

(Ekström, 2007). Dessa normer och sociala spelregler menar många förskollärare är 

av stor vikt att barnen lär sig under sin tid på förskolan. Barnen ges genom 

interaktion och samspel en möjlighet att träna sig på detta och samlingen kan vara ett 

bra tillfälle för det menar förskollärarna. Detta framkommer i Emmoths (2014) studie 

där resultatet påvisar detta.  

 

2.4.2 Förskollärares agerande och samtal med barnen 
Tidigare forskning visar på att förskollärarens förhållningssätt är betydelsefullt för 

barnens språk och kommunikationsutveckling. Hur man som förskollärare agerar, 

bemöter och samtalar med barnen är av stor vikt vid barnens utvecklande av språket. 

I nedanstående studier framkommer det hur förskollärare kan stimulera barnens 

språk och en stor del av resultatet pekar på att det är betydelsefullt att förskollärare är 

medvetna om hur de samtalar med barnen. Yifat och Zadunaisky-Ehrlich (2008) 

redogör i sin studie ett resultat som visar på att förskollärares egna sätt att använda 

språket och deras sätt att samtala med barnen har en stor och betydande roll för 

barnens språk och kommunikationsförmåga. Resultatet visar på att förskollärare bör 

försöka uppmuntra barnen till att kommunicera och interagera med varandra, och 

resultatet visar att barnen i samlingen ges möjlighet till detta. Studien visar på att det 

ständigt sker ett språkligt utbyte i samlingen då förskollärare och barn interagerar 

och kommunicerar med varandra. Det framkommer i resultatet att samlingen ger 

barnen möjligheter att få uttrycka sina åsikter och tankar samt att lyssna på andra. 

Resultatet visar dock på att detta endast kan ske om förskolläraren uppmuntrar och 

ger barnen en chans till detta. Det är av stor vikt att förskolläraren är medveten om 

sina pedagogiska handlingar för att försöka involvera barnen i diskussioner, fånga 

deras uppmärksamhet och förståelse (Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2008).  

Emilson och Johansson (2013) har gjort en studie kring barns inflytande i 

samlingssituationer på förskolor och resultatet visar där att barnens inflytande i 

samlingen påverkas av två olika saker, dels barnens egen vilja till att delta samt 

förskollärarens vilja att erbjuda tillfällen för barnen att få inflytande. Även Eide, Os 

och Pramling Samuelsson (2012) skriver om små barns medverkan i samlingsstunder 

och har i resultatet kommit fram till att små barns inflytande i samlingssituationer är 
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relativt begränsat. Förskollärarna har ofta redan en färdig plan för hur samlingen ska 

se ut, vilket kan begränsa barnens chans till inflytande under samlingen. Resultatet 

visar även att det är betydelsefullt att man som förskollärare är flexibel, för att kunna 

fånga upp barnens intressen och samspela med dem, vilket i sin tur leder till att 

barnen får en möjlighet att medverka och påverka samlingen. Som förskollärare bör 

man försöka att vara närvarande och engagerad i barnen och även lyhörd inför deras 

tankar och åsikter. Detta för att kunna fånga upp barnens intressen och bjuda in dem 

till samtal och diskussion, vilket framkommer i studien. Detta är även någonting som 

resultatet i Emmoths (2014) studie visar på, där förskollärarna i studien anser att 

deras egna förhållningssätt har betydelse för barnens utveckling och lärande. De 

anser att det är av stor vikt att vara närvarande och engagerad i barnen. 

Förskollärarna menar att närvarande och engagerade förskollärare kan fånga upp det 

som barnen uttrycker, som tankar och åsikter och därmed möjliggöra samtal och 

diskussioner. Genom detta kan barnen få en möjlighet till inflytande i 

samlingssituationer. Resultatet i Yifat och Zadunaisky-Ehrlichs (2008) studie visar 

på att om förskolläraren medvetet uppmuntrar barnen till diskussion samt försöka 

utveckla samtalen, möjliggörs ett tillfälle för barnen att utveckla sitt språk och sin 

kommunikationsförmåga. Resultatet i Emmoths (2014) studie visar även på att 

förskollärarna anser att det är av stor vikt att bemöta barnens frågor och tankar under 

samlingssituationer. Förskollärarna menar att barnen genom detta får en möjlighet att 

träna sitt språk (Emmoth, 2014). 
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3 TEORETISK ANKNYTNING  
I detta avsnitt presenteras den sociokulturella teorin som är av betydelse i denna 

studie för att försöka ge en förståelse kring teorins framträdande tankar om barns 

erövrande av språket. Den sociokulturella teorin kommer sedan att användas som ett 

analysverktyg i analysen av resultatet.  

 

3.1 Sociokulturell teori 

Inom den sociokulturella teorin där Lev Vygotskijs tankar är framträdande anses 

människor lära i samspel med andra och den omgivning de befinner sig i. Genom 

interaktion utvecklar barnen sitt språk. I interaktionen med andra barn får barnen 

möjligheter att uttrycka sig, utbyta tankar och kunskaper vilket är en betydelsefull 

del i barnens utvecklande av språket (Lindö, 2009). Inom den sociokulturella teorin 

finns också ett dialogiskt perspektiv, där dialogen mellan människor anses 

betydelsefull. I dialogen sker ett återkopplande på det som sägs och samtalet följs på 

så sätt upp och utvecklas (Jakobsson, 2012). 

Även de vuxna har en betydande roll när det kommer till barnens språkutveckling, 

och inom den sociokulturella teorin anses de vuxna eller barn som besitter djupare 

kunskaper kunna vara ett stöd i barnens utvecklande av språket. Detta då deras 

kunskaper kan användas som en byggsten för barnens vidare språkutveckling. En 

djupare kunskap kan användas för att utmana den grundläggande kunskap som 

barnen besitter, vilket i sin tur leder till djupare förståelse och vidare utveckling 

(Lindö, 2009). Detta benämns som den proximala utvecklingszonen som innebär att 

en vuxen eller någon med djupare kunskap, vägleder barnet som ännu inte besitter 

dessa kunskaper på deras väg till ny förståelse och lärande (Säljö, 2000). 

Inom den sociokulturella teorin ses språket som ett av människans främsta redskap 

och detta är något som erövras med hjälp av omgivningen. Lärandet av språket ses 

som en kollektiv process, då det hela tiden sker ett utbyte av språkkunskap mellan 

individerna (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Barn är beroende av andra människor 

i sin omgivning, detta då de sociala erfarenheterna är av stor vikt för barnens 

utvecklande av språket. ”Människan behöver andra individer att spegla sig i för 

utvecklas, såväl socialt och kognitivt som språkligt.” (Svensson, 2009:33). Barn 

utvecklar först språket socialt med andra människor, för att sedan erövra det 

individuellt och själv använda sig utav det. Det individuella tänkandet utvecklas 

sedan när barnet erövrat språket (Svensson, 2009). Språket formar tänkandet, och 

dessa två funktioner är grundläggande för barnens lärande och utveckling överlag. 

Språket är länken mellan det inre och det yttre och därför kan språket ses som 

människans mest betydelsefulla redskap när det kommer till lärande och utveckling 

(Gjems, 2011). 

De bärande begrepp som sedan kommer att användas som analysverktyg i analysen 

av resultatet är: interaktion, dialog, den proximala utvecklingszonen samt kollektiv 

process. 

Dessa begrepp anses vara av betydelse för barns språkutveckling. Wedin (2011) 

menar att barn erövrar språket i social interaktion med varandra, där dialogen är 

betydelsefull för det språkliga utbytet. Författaren menar även att de vuxna har en 

betydande roll för barns språkutveckling, där deras roll blir att stötta och vägleda 

barnen. (Wedin, 2011). Då barn erövrar språket i social interaktion kan detta ses som 

en kollektiv process, där interaktion och dialog har en stor betydelse för barns 
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språkutveckling. Även förskolläraren får en betydelsefull roll, där stöttning och 

utmaning blir av betydelse för den proximala utvecklingszonen. Därför kommer 

dessa fyra begrepp att användas som analysverktyg i studien. 
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4 SYFTE 
I föreliggande studie är syftet att undersöka förskollärares syn på samlingens 

funktion som en språklig mötesplats. Samt hur förskollärare förhåller sig och om 

deras intentioner realiseras i en samlingssituation. 

 

Frågeställningar 

 Vilken syn har förskollärare på samlingen som en språklig mötesplats? 

 Vilka intentioner har förskollärare med samlingarna ur ett språkligt 

perspektiv? 

 Realiseras förskollärarnas intentioner i en specifik samlingssituation? 
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5 METOD 
I följande avsnitt beskrivs och motiveras metodvalen för denna studie. Urval, 

genomförande, bearbetning av material samt forskningsetik är det som redogörs. 

Detta för att beskriva hur undersökningen har gått till och hur databearbetningen 

genomfördes.  

 

5.1 Metodval 
I gällande studie används intervjuer och observationer som redskap för att samla in 

data. Då syftet är att ta reda på förskollärares syn på samlingens funktion som en 

språklig mötesplats valdes kvalitativa intervjuer. Genom detta synliggörs 

förskollärares tankar och åsikter kring ämnet. Syftet är även att undersöka vad 

förskollärare har för intentioner med samlingen och hur de realiserar dessa, därför 

valdes även observationer som metod. Patel och Davidsson (2011) menar att 

observationer är en bra metod då syftet är att undersöka olika handlingar och 

händelser som sker i vardagen. Författarna menar också att observationer kan 

fungera som ett komplement till andra undersöknings metoder, exempelvis intervjuer 

(Patel & Davidsson, 2011). Tidigare forskning kring förskollärares intentioner med 

samlingen och hur de realiserar dessa har varit svårt att finna. Detta var en av 

anledningarna till att observationer även valdes, då vi ville se om omvandlingen av 

intentionerna från tanke till handling verkligen sker.  

Genom kvalitativa intervjuer menar Dimenäs (2007) att intervjuaren har ett bestämt 

syfte som intervjun ska fokusera på och även att se till att fokus hela tiden hålls på 

det bestämda ämnet. Dimenäs menar även att det är viktigt att ställa öppna frågor 

under intervjun, detta för att kunna följa upp respondentens tankar och svar för att 

kunna få en fördjupad information (Dimenäs, 2007). Vid denna studie valdes det som 

Denscombe (2009) kallar för semistrukturerad intervju, vilket innebär att det finns ett 

syfte med intervjun och ett redan bestämt ämne som intervjun ska fokusera på. 

Utifrån våra frågeställningar formulerades ett antal frågor som intervjuerna 

förhoppningsvis kan ge svar på. Under intervjun bör man som intervjuare inte låsa 

fast sig vid frågorna, utan respondenten ska få möjlighet att utveckla sina svar och 

tankar, därför gäller det att vara flexibel under intervjun. Intervjuerna är även så 

kallade personliga intervjuer där det sker ett möte mellan forskare och en respondent 

(Denscombe, 2009). Intervju som metod valdes då detta är ett bra sätt att få utförliga 

svar och en direkt chans att ställa följdfrågor som kan ge fördjupade svar. Även 

respondenten får genom intervjun en möjlighet att ställa frågor direkt om det är något 

som behöver förtydligas.  

Under intervjun fördes anteckningar samt ljudupptagning. Detta valdes för att 

underlätta vid bearbetning av materialet och för att kunna vara helt fokuserad på 

respondenten under intervjun. Anteckningar fördes även för att kunna försöka fånga 

upp intressanta aspekter som den intervjuade säger samt för att lättare kunna ställa 

följdfrågor.  

I studien valdes även observationer som metod, och då att observera 

samlingstillfällen i förskolan, detta genom en så kallad ostrukturerad observation 

(Patel & Davidsson, 2011). Med detta menas att man som forskare har ett bestämt 

område som ska undersökas, och under observationen följs inte något färdigt 

observationsschema utan observatören försöker fånga upp så mycket som möjligt av 

det som händer (Patel & Davidsson, 2011).  
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Vid observationerna fördes anteckningar samt videoinspelning. Detta för att 

underlätta vid bearbetningen av materialet. Anteckningar fördes för att kunna försöka 

fånga upp intressanta aspekter som senare vid bearbetningen kan granskas närmare. 

Även för att under intervjun kunna ställa frågor kring eventuella intressanta aspekter 

som observerades i samlingen. Observationerna genomfördes i naturliga miljöer, 

vilket innebär att denna sker under naturliga förhållanden och att i detta fall, 

samlingen, skulle ha genomförts oavsett om vi var där eller inte (Denscombe, 2009). 

Observationer valdes för att kunna undersöka hur förskollärarna realiserar sina 

intentioner i samlingen. Även för att se hur förskollärarna rent praktiskt agerar i 

samlingen, som Denscombe menar: 

 
Observation erbjuder samhällforskaren ett mycket påtagligt sätt att samla in data. Det 

förlitar sig inte på vad människor säger att de gör, eller vad de säger att de tänker. Det är 

mer direkt än så. I stället bygger de på ögats direkta observation av händelser. Det grundar 

sig på ett antagande om att det – i vissa syften – är bäst att observera vad som faktiskt sker. 

(Descombe, 2009:271). 

 

5.2 Urval 
I studien genomfördes det tre observationer och tre intervjuer, detta på tre olika 

förskolor i en och samma kommun. Tre observationer och tre intervjuer valdes då 

båda metoderna är tidskrävande samt att studien har begränsat med tid. Metoderna 

valdes även för att försöka få en bredare upptagning i insamlandet av data. Den 

förskollärare som observerats i samlingen var sedan den förskollärare som intervjun 

genomfördes med. Detta valdes då vi ville se/höra en och samma förskollärares 

tankar och åsikter kring samlingen som språklig mötesplats. Barnen i samlingarna är 

i åldern 4-5 år, denna åldersgrupp valdes då vi anser att de äldre barnen har en större 

språkligförmåga och medvetenhet kring språket. Enligt våra erfarenheter är de yngre 

barnens samlingar tidsmässigt kortare, då de barnen oftast har svårare att hålla fokus 

under en längre tid. Därför valdes den äldre åldersgruppen då mer data 

förhoppningsvis kan samlas in.  

I denna studie har ett målinriktat urval gjorts. Bryman (2008) menar att ett 

målinriktat urval är när ett strategiskt urval görs, det vill säga när forskaren väljer ut 

personer, organisationer eller platser som är relevanta för den aktuella forskningen 

(Bryman, 2008). De deltagande personerna i denna studie valdes ut strategiskt då de 

dels arbetar inom förskolan och även arbetar med de äldre barnen (4-5 år).   

 

5.3 Genomförande av intervjuer och observationer 
De berörda förskolorna kontaktades en månad i förväg innan själva observationerna 

och intervjuerna skulle äga rum. Detta gjordes för att förskollärarna skulle kunna 

planera in detta i verksamhetens rutiner och själva vara förberedda. Två veckor innan 

genomförandet delades samtyckesformulär ut till förskollärarna som i sin tur delade 

ut dessa till de berörda barnens vårdnadshavare. Av erfarenhet vet vi att det ibland 

kan ta tid att få tillbaka dessa lappar till förskolan, därför gavs dessa ut i god tid 

innan. En diskussion fördes med förskollärarna kring samtycket, och om fallet skulle 

vara att något/några barn inte fick eller ville delta, om hur detta då skulle lösas. Det 

beslutades att det berörda barnet/barnen i sådana fall skulle göra något annat vid 

detta tillfälle. Om det endast skulle vara ett barn som inte fick eller vill medverka 

skulle en grupp med barn få göra någonting annat. Detta för att inte peka ut något 

barn. Innan genomförandet av observationerna samlades samtyckesformulären in. 

När intervjuerna bokades med förskollärarna, informerades de om ämnet och studien, 
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de fick sedan ge sitt samtycke till intervjun och observationen. Intervjufrågorna gavs 

inte ut till de berörda förskollärarna innan intervjutillfället, detta valdes då 

förskollärarna inte skulle kunna förbereda färdiga svar utan istället ge spontana svar 

under själva intervjun.   

Vid den första observationen närvarade en förskollärare och sju barn. Vid 

samlingstillfället var barnen samlade i en ring kring ett bord. Under observationen 

användes videoinspelning och det fördes anteckningar. Båda observatörerna 

placerade sig på ett avstånd där de inte skulle störa barnen, och den som filmade 

placerade sig även strategiskt för att kunna få bra sikt och ljudupptagning. 

Videoinspelning valdes för att underlätta vid bearbetningen av materialet, detta då 

materialet går att titta på upprepade gånger efter observationen. Detta menar Larsen 

(2009) kan vara en fördel vid bearbetningen av materialet då nya detaljer kan 

upptäckas och fångas upp genom att observationen kan bearbetas flera gånger 

(Larsen, 2009). Det största fokus låg på förskolläraren under observationen. 

Samlingen ägde rum på en förmiddag och varade ungefär tjugofem minuter. I direkt 

anslutning till observationen genomfördes en intervju med förskolläraren som höll i 

samlingen. Detta i ett enskilt rum, för att minska eventuella störningsmoment.  Vid 

detta tillfälle närvarade vi båda två. Intervjun valdes att genomföras efter 

observationen, detta då intervjun skulle kunna påverka förskollärarens agerande i 

samlingen. Innan intervjun påbörjades, fördes ett samtal med den berörda 

förskolläraren om studien och intervjufrågornas upplägg. Denscombe (2009) menar 

att det är av stor vikt att innan intervjun ta sig tid till att samtala med den som ska 

intervjuas, detta för att dels förbereda dem på intervjun samt att det försöker skapas 

en tillit mellan parterna (Denscombe, 2009). Under intervjun användes 

ljudupptagning och anteckningar. Inför intervjun hade ett antal frågeställningar 

formulerats av oss, dessa användes vid intervjutillfället. Till samtliga förskollärare 

som intervjuades ställdes samma intervjufrågor. Frågorna behandlade studiens syfte, 

och delades in i två delar där fokus i första delen låg på den observerade samlingen 

och fokus i den andra delen låg på samling och språk i stort. Intervjufrågorna var 

öppna frågor och intervjun inleddes med en mer allmän fråga där målet är att den 

intervjuade ska känna sig bekväm samtidigt som de leds in på studiens ämne. Detta 

lyfter Denscombe och menar att första frågan vid en intervju är av stor vikt ”- den 

ska ge de intervjuade möjlighet att finna sig tillrätta och slappna av.” (Denscombe, 

2009:256).  

Vid det andra observationstillfället närvarade två förskollärare, en vikarie och nio 

barn. Det var endast en av förskollärarna som höll i samlingen, och det var även den 

förskolläraren som intervjuades efteråt. Även under denna observation användes 

videoinspelning och anteckningar fördes. Samlingen ägde rum på förmiddagen och 

varade ungefär tjugo minuter. Vid detta samlingstillfälle var barnen samlade i en ring 

på golvet. Även vid denna observation placerade vi oss strategiskt för att kunna få 

bra sikt över samlingen samt att vi inte störde det som pågick. Intervjun genomfördes 

i direkt anslutning till observationen i ett avskilt rum. Även vid denna intervju 

närvarade vi båda två.  

Vid det tredje observationstillfället närvarade en förskollärare och fem barn. Även 

här var barnen och förskolläraren placerade i en ring på golvet. Samlingen varade i 

cirka femton minuter och ägde rum en förmiddag. Även vid denna observation 

användes videoinspelning och anteckningar fördes. Vi närvarade båda två under 

observationen och intervjun.  Efter observationen intervjuades denna förskollärare, 

detta skedde i direkt anslutning till observationen i ett enskilt rum.  
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5.4 Bearbetning av material 
Det inspelade materialet från intervjuerna lyssnades på ett flertal gånger, för att 

sedan transkriberas, detta gjordes i anslutning till intervjutillfällena. Även 

observationerna granskades ett flertal gånger innan de delar som ansågs vara 

relevanta för studiens syfte transkriberades. Alla transkriberingar gjordes av oss båda 

gemensamt. Transkribering valdes för att lättare få en överblick över intervjuerna 

och observationerna och för att lättare kunna bearbeta materialet. När både 

intervjusvaren och observationerna transkriberats sorterades de väsentliga delarna för 

studien ut. Då studiens syfte är att undersöka förskollärares intentioner samt hur 

dessa realiseras i en samlingssituation, jämfördes därför intervjusvaren med 

observationerna.  Därefter kategoriserades det bearbetade materialet in i olika teman. 

De teman som valdes i studien är kopplade till studiens syfte och frågeställningar 

samt till den tidigare forskningen.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden och 
genomföranden 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer utgörs av fyra huvudkrav som 

varje forskare bör ta hänsyn till. Dessa fyra huvudkrav är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I denna studie har 

samtliga krav tagits hänsyn till.  

Gällande informationskravet har samtliga berörda i studien informerats om studien 

och dess syfte. De har även informerats om att deras deltagande är frivilligt och att 

de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. När det kommer till 

samtyckeskravet fördes en dialog med de berörda förskollärarna om deras deltagande 

i studien, där de gav sitt samtycke till medverkande i studien. Ett samtyckesformulär 

skickades även ut till vårdnadshavarna till de berörda barnen, där vårdnadshavarna 

fick ge sitt samtycke till barnens deltagande under observationen där videoinspelning 

förekom. I enlighet med konfidentialitetskravet informerade vi förskollärarna i 

studien att inga namn, personuppgifter eller insamlat material kommer att röjas, och 

materialet kommer att hanteras med största möjliga konfidentialitet. Även 

vårdnadshavarna informerades om detta i samtyckesformuläret, där det även 

nämndes att efter avslutad studie kommer det videoinspelade materialet att förstöras. 

Förskollärarna och vårdnadshavarna till de deltagande barnen informerades även om 

hur det insamlade materialet kommer att hanteras och att det endast kommer att 

användas i denna studie, enligt nyttjandekravet. 
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6 RESULTAT 
I följande avsnitt redogörs resultatet som framkommit genom undersökningar. 

Resultatet har kategoriserats i olika teman som är kopplade till studiens syfte, detta 

för att göra resultatet mer överskådligt.  

 

6.1 Förskollärarnas syn på samlingens funktion 
I resultatet framkommer det att förskollärarna ser den traditionella samlingen som ett 

tillfälle där alla barnen kan mötas och känna en samhörighet. Förskollärarna menar 

att samlingen är ett bra tillfälle att träffas som grupp, se vilka som är här, vilka som 

är sjuka eller lediga och ge barnen allmän information om dagen eller någon 

aktivitet. Samlingen är även ett tillfälle för språkträning genom sång, rim och ramsor 

menar förskollärarna.  

 
En gruppstärkande aktivitet. För att man ska känna vilka som är i gruppen, det är vi som är 

den här gruppen. […] Så det är mer att man ska se vilka som är här och sjunga några 

gemensamma sånger. 

 

Jag kan tänka samlingen som, en storsamling kan man ha för att om man har som syfte att 

samla ihop alla barn på en avdelning, titta så att alla är här, att nån är borta eller lite såhär 

allmänt. 

 

Förskollärarna ser även samlingen som en bra plats att kunna träna de barn, som har 

eventuella svårigheter i språket. De menar att samlingen är ett bra tillfälle att ta upp 

och träna detta, då inget barn blir utpekat eftersom det sker i grupp. Förskollärarna 

menar att genom att barnen tillsammans får träna på olika saker i samlingen ser 

barnen det mer som en rolig grej, och tänker inte på att de faktiskt tränar på 

någonting speciellt. 
 

Det blir ett… ett tillfälle och ta upp olika saker som de behöver träna på. Träna på eller 

lära sig då. Och kanske allra helst dom här barnen som inte, som har nån brist eller lucka 

nånstans. Då blir inte dom så utpekade att man tränar, för man tränar inte bara dom utan 

man tar en grupp då.  

 

[…] de är ju en bra situation om du ska sjunga, göra sagor och ramsor och sånt, där 

enskilda barn får träning samtidigt som alla de andra barnen får samma sak. Dom märker 

inte, dom kanske bara ser det som en rolig grej men egentligen har man tänkt att det är för 

vissa barn, men man vill ju inte ta bort dom barnen från gruppen och jobba särskilt med 

dom kanske, utan man gör det i ett sammanhang med dom andra kompisarna. 

 

Förskollärarna tar under intervjuerna upp de sociala reglerna och den sociala ordning 

som barnen förväntas följa under samlingen. Regler som exempelvis att kunna sitta 

still på sin plats, lyssna på andra, kunna vänta på sin tur och hålla koncentrationen. 

Förskollärarna har en slags förväntan att barnen ska följa dessa regler och ser det 

som väldigt viktigt. Förskollärarna menar att detta är regler som barnen bör kunna 

följa. Dels för att en samling ska kunna fungera, men barnen förväntas även kunna 

detta i andra sammanhang på förskolan.  
 

Nää, men just det här me att kunna lyssna på varandra är väldigt svårt och väldigt viktig bit 

att man gör de och kan det liksom. Kan tycka att barn har oftast svårt att ha en dialog med 

varandra, de vänder sig ofta till de vuxna. 

 

[…] då ser man att vissa har lite svårt oh sitta still oh svårt att koncentrera sig sådär. […] 

Men där tänkte jag faktiskt lite på hur jag satte vissa barn, jämte den andra vuxna som satt 

i samlingen. 
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I resultatet går det även att utläsa ett slags rättvisetänk hos förskollärarna. De nämner 

att alla barn ska få komma till tals, att en del barn pratar mer än andra och dessa barn 

måste då istället tystas ner och lära sig att lyssna. Förskollärarna talar även om en 

balans i talutrymmet som måste finnas, det ska vara rättvist mellan barnen. Samtidigt 

menar förskollärarna att alla barn inte pratar lika mycket och att de inte behöver göra 

det. De menar att vissa barn pratar mer än andra, men att det är viktigt att alla barn 

ges möjligheter till att tala och vara delaktiga. 
 

[…] det får ju inte va ett barn som bara ska prata hela tiden, då behöver ju de barnet istället 

lära sig lyssna på andra. 

 

[…] att det blir en bra balans mellan det jag säger, det barnen säger och sinsemellan, så att 

det inte är nått, det finns ju barn som har många tankar som de gärna vill berätta och som 

dom ska få berätta, men man får ju va lite försiktig så att det inte blir på bekostnad av nån 

annan. Där är det ju en liten balansgång så. 

 
Och sen kan man inte heller tänka att alla vill säga lika mycket, för så är det inte, så är det 

ju med vuxna också. En del människor pratar mer än vad andra gör, det tror jag barn gör 

också. Man kan inte förvänta sig nånstans att, att du ska berätta lika mycket som du gör. 

För att det handlar lite om individuellt så också. 

 

6.1.1 Samlingens funktion ur ett språkligt perspektiv 
Det framkommer att förskollärarna ser den traditionella samlingen som ett tillfälle då 

språkutveckling kan ske, men de är samtidigt kritiska till samlingens funktion och 

menar att det språkliga utbytet hamnar i skymundan. De ser sång, rim och ramsor 

som någonting positivt för barnens utvecklande av språket och menar att samlingen 

är ett bra tillfälle för detta. Dock går det att se en viss dubbelhet i resultatet, då 

förskollärarna upplever att antalet barn i samlingen är något problematiskt. 

Förskollärarna menar att möjligheten till ett språkligt utbyte i form av utvecklande 

samtal, diskussioner och dialoger blir svåra att möjliggöra om det är för många barn i 

samlingen. Förskollärarna menar att de traditionella samlingarna kan vara bra för att 

stärka gruppen, sjunga gemensamma sånger och ha rim och ramsor. Men när det 

kommer till att samlingen ska ge barnen någonting speciellt, att det ska ske en 

lärandesituation och ett språkligt utbyte menar förskollärarna att det krävs en mindre 

grupp barn i samlingen.  

 

För att barnen ska få ut någonting språkligt så betyder det ju de, att för mig, att barnen ska 

vara delaktiga, för annars bli det ju inte någonting språkligt för barnet. Och ska man vara 

delaktiga så kan man inte vara för många, det är helt omöjligt att alla ska kunna vara 

delaktiga, när man sitter tjugo stycken och försöker ha något sorts samtal och så. Så för att 

skapa delaktighet och för att skapa talutrymme så kan man bara ha få barn. 

 

Förskollärarna menar att språket utvecklas bland annat genom samtal, dialoger och 

diskussioner och i stora barngrupper är det svårt att få till detta. I resultatet går det 

tydligt att se att förskollärarna ser en problematik i att ha för många barn i samlingen. 

Det finns inte utrymme för att alla barn ska kunna kommunicera och diskutera med 

varandra och därför är förskollärarna kritiska till de traditionella samlingarna inom 

förskolansvärld där alla barnen ska samlas. Förskollärarna menar att antalet barn i 

samlingen är ett hinder när det gäller barns språkutveckling och möjligheten till att 

kommunicera. Ett större antal barn i samlingen gör det svårt för förskollärarna att 

hinna se och höra alla barn på samma sätt samt att barnen har svårt att lyssna på 

varandra. För att det ska kunna uppstå en bra lärandesituation menar förskollärarna 
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att det måste vara färre barn vid samlingssituationerna. Samtidigt menar 

förskollärarna att samlingen kan ses som en språklig mötesplats men beroende på 

barnens ålder är det bättre eller sämre. De menar att yngre barn har svårare att lyssna 

på varandra och hålla koncentrationen en längre tid, vilket påverkar möjligheten till 

ett språkligt utbyte.  
 

Jaa, hinder är ju att det kan vara för många barn och för få vuxna. […] Om man har färre 

barn kan man ju låta varje barn prata mera fritt och dom andra orkar lyssna, men har man 

jätte många barn då då orkar dom ju inte lyssna på varandra allihopa. Dom är lite för små 

för att klara vänta på sin tur och om liksom tretton barn ska lyssna på varandra, det går ju 

liksom inte. 

 

Sen vill jag ju inte ha så många barn i samlingen för att… Då har man ju inte chansen att 

se alla eller höra alla på samma sätt. 

 

6.1.2 Störningar för språkligt utbyte 
Förskollärarna menar att samlingen även kan vara en problematisk plats då den är 

väldigt känslig för störningar. De menar att yttre störande moment som att 

exempelvis telefonen ringer, en kollega kommer och måste säga något, föräldrar som 

kommer och vill prata, är vanliga förekommande moment som kan få förskolläraren 

att tappa fokus. Detta leder i sin tur till att barnen tappar intresset. Förskollärarna 

menar att de försöker fånga upp barnens intresse och tillsammans bygga upp en 

förväntan och skapa ett intresse hos barnen vilket kräver fullt fokus och närvaro hos 

förskolläraren. Om då samlingen blir störd på något sätt, kan detta väldigt lätt 

förstöras och barnen kan lätt bli ofokuserade. Därför menar förskollärarna att 

samlingen kan vara väldigt känslig. 

 

6.2 Förskollärarnas intentioner med samlingen 
I resultatet framkommer det att förskollärarnas intentioner med den samling som vi 

observerat är varierande. Förskollärarnas intentioner var bland annat att träna språket 

med hjälp av ”sagokort”, att barnen får utveckla sitt språk, närvaro, introducera tema, 

sånger, flanosagor. Samt att de skulle ge barnen någonting och vara meningsfullt för 

dem. Samt att de skulle få reflektera över något som de hade gjort tidigare och en 

förberedelse inför nästa aktivitet.  
 

möjlighet att utveckla sitt språk, lyssna på varandra lite grann och se hur nån tänker och 

hur nån gör. 

 
[…] sen ska ju samlingen handla lite om vårt tema som är tema luft. Då ville jag ha med 

lite olika saker, dels sånger om luft, en flanosaga om luft och att vi kunde prata lite om luft 

lite rent allmänt. 

 

Även om jag inte tänker mig att jag ska ha en språksamling, för det tänker jag inte så ofta, 

så… ehhm… det är ofta inte mitt syfte att jag ska ha en samling för att stimulera barnens 

språk, däremot så är ju syftet ofta att vi ska ha en samling där alla barn får ut någonting av 

det. Där man få reflektera över någonting eller tänka till om någonting eller komma vidare 

och då kommer dialogen och språket in automatiskt så, så det är ju ofta mitt syfte, att vi 

ska ha en dialog och då kommer språket automatiskt.  

 

I observationerna kan vi se att det planerade upplägget som förskollärarna hade med 

samlingarna realiserades, men den språkliga intentionen realiserades dock inte. 

Förskollärarna hade en tanke om att barnen ska få träna sitt språk och att de ska få 

reflektera och föra en dialog. Men i observationerna går det att se att dialogerna inte 

fångas upp och utvecklas av förskollärarna, samtalen uteblir och det språkliga utbytet 
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hamnar i skymundan. Därav realiseras inte den språkliga intentionen. Barnen svarar 

på förskollärarnas frågor och istället för att utveckla barnens svar går förskollärarna 

ofta vidare till nästa fråga eller pratar vidare kring andra saker. 

 

Observation 1 

”Sagokorten” ligger utspridda på bordet och ett av barnen ska få välja kort och hitta 

på en saga.  

– Jag vill inte ha fler tre blir bra, säger pojken.  

– Ja det är okej, man behöver inte ta fem, svarar förskolläraren. 

– Det va en gång en liten nalle, som bodde på ett skepp, han va ute efter en skatt. Så 

han började gräva, gräva, gräva och grävde och grävde och till sist så hittade han 

skatter. Snipp, snapp snut, så var sagan slut. Berättar pojken.  

– Vilken bra saga det var, säger förskolläraren. 

– Nu vill jag ta, säger en flicka. 

– Ska du ta nu? Frågar förskolläraren 

 

Observation 2 

Förskolläraren börjar prata kring temat ”Luft”. Temat är nyligen introducerat för 

barnen och nu ska de prata vidare kring detta.  

– Vi har ju ett nytt tema nu, kommer du ihåg vad det var? Frågar förskolläraren en 

pojke. 

(Pojken skakar på huvudet) 

– Luft, svarar en flicka. 

– Ja luft, det som finns i en ballong. Säger förskolläraren samtidigt som hon pekar 

på trollet luftballong.  

– Det som kommer ut ur munnen, säger en pojke och pekar i sin mun. 

– Det som kommer ut ur munnen ja, svarar förskolläraren.  

(Barnen börjar blåsa med munnarna) 

– Och sen har vi ju en annan sång om en som är uppe i luften, kommer ni ihåg vem 

det är. Frågar förskolläraren samtidigt som hon sätter upp en flanobild på tavlan.  

 

6.3 Förskollärarnas agerande och samtal med 
barnen i samlingssituationer 

För att stimulera barns språk under samlingstillfällen varierar förskollärarnas 

förhållningssätt. Förskollärarna menar att de försöker prata mycket, försöker tänka på 

hur de använder sitt språk, använda mycket beskrivande och annorlunda ord och de 

menar att genom detta får barnen en möjlighet att utveckla sitt ordförråd. De försöker 

även använda sig mycket av sånger, rim och ramsor samt flanosagor och menar att 

genom exempelvis flanobilder blir det mer konkret för barnen då de både får se och 

höra ord och begrepp. För att stimulera barns språk menar förskollärarna att de även 
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måste ge barnen en chans att uttrycka sig och föra en dialog, genom detta anser 

förskollärarna att språket kommer in automatiskt.  

Efter att ha granskat observationerna som genomfördes framgår det att förskollärarna 

använder sig av sitt språk, de stöttar de barn som behöver hjälp och försöker locka 

barnen till samtal och dialog. De vänder sig ofta direkt till barnet i fråga och försöker 

skapa dialoger. Förskollärarna använde sig även av kroppspråk, sång och flanosagor 

under samlingstillfällena.  

Det vi dock kan se i observationerna är att förskollärarna ofta ställer frågor till 

barnen och förväntar sig ett visst svar. Det är lätt att de hamnar i en fråga- svar 

situation. Vi kan även se att svaren sällan utvecklas av varken barnen eller den 

vuxne, vilket leder till att det oftast bli stopp i samtalen och vi upplever att det sällan 

blir en utvecklande dialog.  

 

Observation 2 

Förskolläraren och barnen diskuterar begreppet luft, förskolläraren pratar om att 

luften kan röra sig och en pojke börjar då prata om hur luften kan böja träd. 

– Vet ni vad, kan luften röra sig? Frågar förskolläraren 

– Ja… med träd… svarar en pojke. 

– Ute tänker du? Frågar förskolläraren. 

– Mmm… svarar pojken. 

– Vad är det som rör sig då för något? Frågar förskolläraren. 

– Titta jag ser något som rör sig nu ute… träden ser ja. Säger en flicka. 

(Barnen tittar ut.) 

– Ja ni ser ju lite där borta. Träden kan ju åka så här… Shshshshsh. 

(Förskolläraren visar med ljud och med kroppen hur träden kan röra sig.)  

– Ifall det är ett litet… säger en pojke. 

– Ifall det är ett litet träd, menar du? Svarar förskolläraren. 

– Som är bara en sån här smal pinne, säger pojken och visar med händerna hur 

smal pinnen är.  

– Då kallar man luften för vinden, det är vinden ute som gör så. Nu ska vi sjunga 

en annan sång, säger förskolläraren. 

 

Observation 3 

Förskolläraren och barnen har gjort dinosaurier i lera och barnen ska nu få berätta 

vad de har gjort för sort.  

– Berätta vad det är du har gjort för någonting, Säger förskolläraren och vänder 

sig till en av pojkarna. 

– En dinosaurie, säger pojken. 

– En dinosaurie, kan du berätta vad det är för sort, upprepar förskolläraren. 

– En T-rex, säger pojken. 

– En T-rex är det, och vet ni vad jag tänkte, jag tänkte att vi skulle måla dom där 

sen, säger förskolläraren.  
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I observationerna går det att se att förskolläraren ställer frågor på saker som hon 

egentligen redan vet svaren på. Det går även att se att det lätt blir stopp i samtalen 

och att dialogen inte utvecklas. Det framkommer i observationerna att förskollärarna 

ofta upprepar det som barnen säger. Även detta leder ofta till att samtalen inte 

utvecklas och det blir svårare för förskollärarna att utveckla dialogen när de väl får 

chansen.  

Det framkommer i resultatet att förskollärarna anser att om barnen ska kunna ha 

fokus under samlingen, måste samlingen vara relativt styrd av de vuxna. Samtidigt 

framkommer det även att förskollärarna försöker få samlingstillfällena mindre 

vuxenstyrda, där barnen får möjlighet till mer inflytande och delaktighet. 
 

Man måste hålla samlingen väldigt styrd för att barnen ska orka hålla koncentrationen, om 

man säger så. 

 

[…] att vi sak samtala med barnen, att vi ska komma ifrån det hära att det är jag som 

vuxen som styr så. Utan jag kommer med en tanke, en idé oftast, och sen så är det barnen 

som tar det vidare 

 

6.4 Sammanfattning av resultatet 

I resultatet framkommer det att förskollärarna ser den traditionella samlingen som ett 

tillfälle att mötas som grupp och känna en samhörighet. Det är även ett tillfälle för 

gemensamma sånger, rim och ramsor. Förskollärarna nämner ett flertal gånger de 

sociala reglerna och i observationerna går det tydligt att se att dessa får stor plats vid 

samlingstillfällena. Det finns även ett slags rättvisetänk bland förskollärarna där de 

menar att alla barn ska ges samma talutrymme och få prata lika mycket. Samtidigt 

som de menar att alla barn inte vill prata lika mycket, och att det är viktigt att ta 

hänsyn till detta.  

Förskollärarna menar att samlingen kan vara ett tillfälle för språkutveckling i form av 

sång, rim och ramsor. Men när det kommer till det språkliga utbytet, det vill säga, 

utvecklande samtal och dialoger, hamnar detta ofta i skymundan. Förskollärarna ser 

samtidigt en problematik med samlingen som en språklig mötesplats då de anser att 

antalet barn i samlingen ofta blir ett hinder för det språkliga utbytet. De ser även en 

problematik i att samlingen är väldigt känslig för olika slags störningar och att även 

detta blir ett hinder för det språkliga utbytet.  

I resultatet framkommer det att förskollärarnas intentioner med den observerade 

samlingen var varierande. Det planerade upplägget som de hade med samlingen 

realiserades medan de språkliga intentionerna inte realiserades. I observationerna 

framkom det tydligt att det många gånger blev en fråga-svarsituation, att 

förskollärarna ofta ställer en fråga till barnen som de redan vet svaret på. Detta leder 

till att det många gånger blev stopp i samtalen och att dialogen inte utvecklas. Något 

annat som också leder till stopp i samtalen är att förskollärarna många gånger 

upprepar det barnen säger.  
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7 ANALYS 
I följande avsnitt kommer resultatet att analyseras och tolkas utifrån det teoretiska 

ramverk som är valt för denna studie, vilket är den sociokulturella teorin.  

 

7.1 Interaktion 

Den sociokulturella teorin som vi har valt som teoretiskt ramverk menar att barns 

språkutveckling erövras genom social interaktion där de får uttrycka sig, utbyta 

tankar och kunskaper (Lindö, 2009). I de observerade samlingarna finns det däremot 

inte så mycket utrymme för barnen att uttrycka sig och utbyta tankar. Däremot anser 

förskollärarna att den traditionella samlingen är en plats för social samvaro och att 

den är gruppstärkande, men att få till ett språkligt utbyte menar förskollärarna blir 

svårare. Det framkommer i resultatet att den sociala interaktionen uteblir i 

samlingarna. Förskollärarna i studien menar att möjligheterna till interaktion i 

samlingen minskar då det är för många barn i samlingarna. De menar att ett språkligt 

utbyte är svårt att möjliggöra med för många barn, då barnen inte kan ges 

möjligheter till att kunna uttrycka sig och utbyta tankar. Det är för många barn samt 

att barnen inte orkar hålla koncentrationen i samlingarna under en längre tid. Detta 

leder till att förskollärarnas intentioner med samlingarna sällan är det språkliga 

utbytet utan intentionerna fokuseras mer på att vara bland annat gruppstärkande. 

Samlingarna blir i och med detta mer en gruppstärkande aktivitet med en social 

samvaro. Men den sociala interaktionen som det sociokulturella perspektivet menar 

är betydelsefullt för språkutvecklingen uteblir i samlingssituationerna.  

 

7.2 Proximal utvecklingszon 

I resultatet kan vi se att förskollärarnas bemötande av barnen gällande samtal och 

kommunikation i samlingen inte stämmer överrens med den betydelsefulla roll som 

de vuxna bör ha enligt den sociokulturella teorin. Inom den sociokulturella teorin 

anses den proximala utvecklingszonen betydelsefull för barns språkutveckling, där 

Vygotskij hade tankar om att den vuxnes roll är att stödja och utmana barnen i deras 

språk (Lindö, 2009). I de observerade samlingarna går det att se att de vuxna inte 

utmanar barnen i språket. Det framkommer att de utvecklade samtalen i samlingarna 

ofta uteblir, då de vuxna inte fångar upp eller utvecklar barnens frågor och tankar. 

Barnen ges inte möjlighet till att utmanas och stöttas i sitt språk, de vuxna vägleder 

inte barnen i deras utforskande av språket, vilket Vygotskij inom den sociokulturella 

teorin menade är betydelsefullt inom den proximala utvecklingszonen.  

 

7.3 Dialog 

I resultatet framkommer det att samtalen i samlingarna oftast blir en monolog eller 

ett fråga-svarsamtal, där den vuxne ställer en fråga och barnen förväntas svara. Det 

går tydligt att se att dialogerna och de utvecklande samtalen uteblir. Vi anser att 

barnen genom monologer och fråga-svarsamtal inte blir utmanade i sitt språk och sitt 

tänkande, detta då barnen själva inte ges möjlighet att använda sitt språk. Barnen 

uppmuntras och utmanas inte till djupare samtal, varken med förskolläraren eller 

med de andra barnen i samlingen. Dialogerna blir inte till under samlingarna, detta 

då förskollärarna oftast inte fångar upp barnens tankar utan istället går vidare med 

andra saker. Förskollärarna ser olika hinder med samlingen och menar att dessa 

minskar möjligheten till utvecklande samtal och dialoger. Detta är hinder som 
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exempelvis yttre störande moment och det stora antalet barn som oftast deltar i 

samlingarna. Inom den sociokulturella teorin anses dialogen ha en betydande roll för 

språket och detta kunde vi i observationerna se att förskollärarna hade svårt att 

möjliggöra. Samtalen följdes inte upp och därför utvecklades inte heller dialogerna.  

 

7.4 Kollektiv process 

Inom den sociokulturella teorin ses språket som någonting som erövras genom social 

interaktion och med stöd av omgivningen. Lärandet ses som en kollektiv process då 

det hela tiden sker ett utbyte av språkkunskap mellan individerna (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2010). I resultatet framkommer det att språkliga utbytet inte möjliggörs och 

det språkliga lärandet i samlingen sker inte genom en kollektiv process. Den 

kollektiva processen uteblir eftersom den sociala interaktionen och dialogen inte blir 

till i samlingssituationerna. I resultatet går det att se att det finns en social samvaro i 

samlingen, men eftersom förskollärarna inte utmanar barnen vidare i samtal och 

dialog uteblir den sociala interaktionen. Detta då barnen inte interagerar med 

varandra eller utmanas vidare i samtalen av förskollärarna. Den kollektiva processen 

blir i och med detta svår att möjliggöra i samlingssituationerna.  

 

7.5 Sammanfattning 

Utifrån resultatet märks det att den traditionella samlingen inte är en optimal plats för 

språkligt utbyte, vilket försvårar synen på samlingen som en språklig mötesplats. 

Vad är det som gör att den sociala interaktionen och dialogen uteblir i samlingarna? 

Vi anser att en av anledningarna till detta kan vara att förskollärarna sällan har en 

språklig intention med samlingarna, vilket troligtvis påverkar deras bemötande av 

barnen vid samtalen i samlingarna. Förskollärarnas intentioner fokuseras mer, vilket 

kanske leder till att de inte fångar upp barnens tankar och idéer i form av en dialog, 

istället blir det ett stopp i samtalen. Förskollärarnas intentioner blir av större 

betydelse än det språkliga utbytet. Detta leder till att det språkliga utbytet hamnar i 

skymundan och barnen får inte i dialog utbyta sina tankar i en kollektiv process. 
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8 DISKUSSION 
I nedanstående avsnitt kommer en diskussion kring den valda metoden samt studiens 

resultat att föras, detta med kopplingar till bakgrunden, tidigare forskning samt den 

sociokulturella teorin och även egna åsikter.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares syn på samlingens funktion 

som en språklig mötesplats samt hur förskollärare förhåller sig och försöker realisera 

sina intentioner i en samlingssituation. Vi ville även undersöka vilka intentioner 

förskollärare har med samlingar ur ett språkligt perspektiv samt hur de realiserade 

sina intentioner i den samling som vi observerade.  

I tidigare forskning fann vi att ett flertal förskollärare anser att samlingen är en 

språkstimulerande aktivitet där ett språkligt utbyte kan ske genom att barnen får 

möjlighet att uttrycka sig, lyssna på och även kommunicera med varandra. Detta 

menar förskollärarna stimulerar barnens språk. Förskollärarna anser även att barnen 

under samlingen får möjlighet att träna sig i att samspela och samtala med varandra, 

och att de genom detta tränar sitt språk. I den tidigare forskningen kan vi även se att 

många av förskollärarna ser samlingen som en språklig mötesplats där barnens språk 

stimuleras och ett språkligt utbyte sker (Emmoth, 2014; Jonsson, 2011). Det resultat 

som vi har fått fram genom vår studie visar på att det finns en problematik med 

samlingen, vilket har fått oss att ifrågasätta samlingen som en språklig mötesplats. 

Vi kan många gånger i resultatet uppleva en dubbelhet hos förskollärarna gällande 

samlingen ur ett språkligt perspektiv. Å ena sidan anser de att samlingen är ett bra 

tillfälle att träna språket genom exempelvis sånger, rim och ramsor. Samtidigt menar 

de att det är väldigt svårt att få till ett språkligt utbyte så som samlingarna ser ut idag, 

i de traditionella samlingarna där alla barn ska samlas. Vi kan tydligt se att 

förskollärarna själva ser en problematik i detta, de är medvetna om de hinder som 

finns med samlingen, dock fortsätter de att ha de traditionella samlingarna där alla 

barn deltar. Endast en av förskolorna hade gått ifrån de traditionella samlingarna och 

hade istället ”småsamlingar” med endast ett fåtal barn. Vi kan dock även här se 

brister med samlingen, då vi i observationen ser att de utvecklande samtalen och 

dialogerna uteblir. Kan samlingen verkligen ses som en språklig mötesplats där ett 

språkligt utbyte sker? 

Som det framkom i analysen uteblev oftast dialogen under samlingarna, barnen får 

inte möjlighet att utveckla sina tankar eller utveckla sitt språk i djupare samtal och 

dialog. Samtal med andra är av stor betydelse för barns språkutveckling, att få 

uttrycka sig verbalt och sätta ord på sina tankar och erfarenheter samt att förklara och 

diskutera med varandra anses vara av stor vikt för barns språkutveckling (Gjems, 

2011). I resultatet framkommer det att förskollärarna ser samtal och dialoger som en 

förutsättning för att ett språkligt utbyte ska kunna ske. Men förskollärarna själva ser 

en problematik med samlingen och menar att det finns för många hinder i den 

traditionella samlingen för att ett språkligt utbyte ska kunna ske. Det största hindret 

för detta menar förskollärarna är det stora antalet barn som oftast är i samlingarna. På 

grund av att det oftast är för många barn minskar möjligheten till utvecklande samtal 

och dialoger. 

Som tidigare nämnt är Olofsson (2010) kritisk till att den traditionella samlingen är 

en optimal plats för djupare samtal och menar att barnen inte gynnas språkligt i 



25 

 

samlingen. Författaren menar även att stora barngrupper leder till att alla barn inte får 

sin röst hörd och tiden för djupare samtal finns inte i samlingen. För att möjliggöra 

detta menar Olofsson att det krävs en mindre grupp barn i samlingen (Olofsson, 

2010). Vi kan förstå Olofssons kritik mot samlingen och vårt resultat i denna studie 

anser vi indikerar att det finns en sanning i denna kritik.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv har samtal och dialoger i en interaktion en betydande 

roll för att ett språkligt utbyte ska kunna ske. Genom denna studie kan vi se att 

samlingen inte är den optimala platsen för dialog och djupare samtal. Det språkliga 

utbytet hamnar i många fall i skymundan på grund av de olika hinder som finns med 

samlingen. I observationerna går det tydligt att se att möjligheten till samtal och 

dialog är svåra att få till i de traditionella samlingarna. Vi kan dock se att barnen får 

möjlighet att träna sitt språk i samlingen, detta i form av sånger, sagor samt att de får 

en chans att uttrycka sig verbalt och även lyssna på varandra. I samlingen sker det 

ändå någon form av språklig stimulans, men att se samlingen som en språklig 

mötesplats har vi svårt att göra.  

I tidigare forskning framkommer det i Johanssons (2011) studie att samlingen är ett 

tillfälle där förskollärare har som intention att barnen ska få möjlighet att träna sitt 

språk. I denna studies resultat framkommer det att förskollärarna sällan har en ren 

språklig intention med samlingen. De menar att andra intentioner istället fokuseras 

på. Vi kan se i det resultat som vi har fått fram att förskollärarnas intentioner med 

den observerade samlingen realiserades, det vill säga det planerade upplägget 

genomfördes. Men fokus försvinner från det språkliga då förskollärarna har andra 

intentioner med samlingen. Vi ställer oss frågande till detta och vad det beror på. 

Kan det vara så att förskollärarna egentligen ser samlingen som ett tillfälle för 

språkligt utbyte men att de stora barngrupperna gör att förskollärarna upplever detta 

som ett problem, vilket gör att de istället lägger fokus på andra saker än språket? 

Förskollärarna nämner att för att ett språkligt utbyte ska kunna ske måste 

barngrupperna vara mindre, så varför sker inte samlingarna i mindre grupper? Alla 

förskollärarna är överrens och medvetna om att det krävs mindre grupper, men ändå 

fortsätter de att ha de traditionella samlingarna där alla barn samlas. Beror detta på 

att det inte går att ha mindre samlingar då det oftast inte finns tillräckligt med 

personal eller anser förskollärarna att det språkliga utbytet i samlingen inte är 

tillräckligt viktigt?  

I resultatet kan vi se att en förskola har gått ifrån dessa traditionella samlingar och 

övergått till mindre samlingar med få antal barn närvarande, men här kan vi ändå se 

att det språkliga utbytet uteblir. Detta då diskussionerna och samtalen inte utvecklas 

av förskolläraren, utan istället blir det en fråga-svar situation där förskolläraren 

många gånger upprepar det som barnen säger. Kan det vara så att det inte spelar 

någon roll om man har en stor samling med ett större antal barn eller om man har en 

mindre samling med färre barn, det språkliga utbytet blir ändå svårt att möjliggöra? 

Eller kan det vara så att förskollärarens intentioner är av stor betydelse? 

Förskolläraren som vi observerade som hade en mindre samling, hade inte en 

språklig intention med sin samling. Hennes intention var att förbereda barnen inför 

kommande aktivitet, vilket kanske påverkade det språkliga utbytet då detta inte låg i 

fokus. Är förskollärarens intentioner med samlingen det som påverkar det språkliga 

utbytet eller är det de stora barngrupperna? Eller kan det vara en kombination av 

dessa som leder till en problematik med att se samlingen som en språklig mötesplats 

där ett språkligt utbyte sker?  
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Vi anser att det kan vara en kombination av dessa, det stora antalet barn i 

samlingarna leder till minskade diskussioner och utvecklande samtal då det inte finns 

möjlighet för alla barn att lyfta sina tankar och åsikter. Vi anser även att 

förskollärarens intentioner har en betydande roll, då detta kan påverka hela upplägget 

i samlingen. Som resultatet visade på är samlingarna vuxenstyrda vilket leder till att 

om man som förskollärare inte har en intention om att samtalen och dialogerna är i 

fokus, anser vi att de utvecklande samtalen och diskussionerna inte fångas upp och 

utvecklas av förskolläraren på ett bra sätt. Det språkliga utbytet hamnar i skymundan 

och förskollärarens intentioner hamnar istället i fokus. Detta kunde vi tydligt se i 

våra observationer då vi upplever att det många gånger blev stopp i samtalen och de 

utvecklande samtalen och dialogerna uteblev.  

I tidigare forskning visar resultatet i Davidssons (2000) studie att förskollärare anser 

att samlingen har en skolförberedande funktion. I resultatet i denna studie kunde vi 

inte se att förskollärarna ansåg att samlingen hade denna funktion, däremot nämnde 

förskollärarna de sociala reglerna och ansåg att dessa var viktiga för barnen att 

kunna. De nämner dock inte skolan, men de menar att de sociala reglerna är viktiga 

för att samlingen och även andra aktiviteter i förskolan ska kunna fungera. De vuxna 

har även en slags förväntan på barnen i samlingen, barnen förväntas följa de sociala 

regler som finns. Vi anser att de sociala reglerna är betydelsefulla för att samlingen 

ska kunna fungera och för att samtal och dialog ska kunna möjliggöras. Dock är det 

av stor vikt att dessa regler inte får för stor plats i samlingen och att de inte hamnar i 

fokus. Om fokus läggs på de sociala reglerna så anser vi att samtalet och dialogen 

inte kan ske naturligt och spontant, då de blir viktigare att exempelvis vänta på sin 

tur. Vi anser att det är av stor vikt att man som förskollärare är lyhörd för barnen och 

ger dem utrymme och möjligheter att få uttrycka sig samt att samtal och dialog ligger 

i fokus. Vi anser att samlingarna till viss del kräver vuxenstyrning, men som 

förskollärare bör man inte hämma barnens språkliga utbyte genom att låta de sociala 

reglerna och vuxenstyrningen ta för stor plats.  

Sammanfattningsvis kan vi se att en slutsats i denna studie är att den traditionella 

samlingen kanske inte är den optimala platsen för ett språkligt utbyte. Förskollärarna 

själva ser en problematik med samlingen som en språklig mötesplats då de upplever 

att det finns för många hinder för att barnen ska kunna mötas och ha utvecklande 

samtal och dialoger. En annan slutsats är att förskollärarnas intentioner med 

samlingarna sällan är språkliga, vilket leder till att det språkliga utbytet hamnar i 

skymundan. Förskollärarna ser samlingen som ett tillfälle att mötas som grupp, en 

gruppstärkande aktivitet och även ett tillfälle att träna språket i form av sång, rim och 

ramsor. Men när det kommer till det språkliga utbytet, det vill säga, utvecklande 

samtal och dialoger, hamnar detta ofta i skymundan. Vart är egentligen den optimala 

platsen för språkligt utbyte? 

 

8.2 Metoddiskussion 

I denna studie valdes intervjuer och observationer som metod vid insamlandet av 

material. Detta valdes då syftet med studien var att undersöka förskollärares syn på 

samlingens funktion som en språklig mötesplats samt hur de realiserar sina 

intentioner i en samling. För att undersöka detta ansåg vi att dessa två metoder var 

lämpligast och krävdes för att få fram ett resultat. Under arbetets gång har det dock 

funnits vissa svårigheter med att koppla samman dessa metoder med varandra och 

svårt att motivera valet av observationerna. Vi valde ändå att använda båda 

metoderna i studien, då vi ansåg att om endast en av metoderna valts skulle vårt syfte 
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inte ha kunna undersökts fullt ut samt att problemformuleringarna inte heller skulle 

ha kunnat besvaras.  

Då syftet med denna studie delvis var att undersöka förskollärares syn på samlingen 

som språklig mötesplats valdes intervjuer. Vi ansåg att detta var ett lämpligt sätt att 

få fram förskollärares syn. Genom intervjuer får den intervjuade en möjlighet att 

utveckla sina svar och synpunkter kring intervjufrågorna. Denscombe (2009) menar 

att en fördel med intervju som metod kan vara just detta, att de intervjuade får en 

möjlighet att lyfta sina tankar och åsikter och även lyfta det som är relevant för 

studien (Denscombe, 2009). Vi anser att en fördel med intervju som metod kan vara 

att man som forskare är närvarande i samtalet och direkt kan fånga upp och ställa 

följdfrågor på den intervjuades svar. Det går även att reda ut eventuella frågor eller 

om någonting är oklart gällande frågorna. 

Nackdelar som kan finnas med intervju som metod är dels att den är tidskrävande 

och kräver mycket planering. Främst efterarbetet vid en intervju kan vara 

tidskrävande då transkriberingen av materialet kan ta lång tid. Denscombe (2009) 

menar att ”Utskriften och kodningen av intervjudata är en stor arbetsuppgift för 

forskaren – en arbetsuppgift som måste göras när data väl har samlats in.” 

(Denscombe, 2009:268). En annan nackdel kan vara att den intervjuade vinklar sina 

svar till det som den tror att forskaren vill höra, i stället för att ge sina egentliga 

tankar och åsikter. För att försöka undvika detta valdes att inte ge ut intervjufrågorna 

i förväg, utan i stället endast delge de berörda förskollärarna med sparsam 

information kring studien innan intervjutillfället. Vi anser dock att intervjusvaren 

trots allt kan ha vinklats åt studiens övergripande ämne då vi innan informerade att 

studien berör barns språkutveckling. Vid bearbetningen av det insamlade materialet 

gick det även att utläsa en viss osäkerhet i de intervjuades svar. Vad detta beror på 

kan vara svårt att avgöra, kanske berodde det på att de intervjuade kände sig ovana i 

intervjusituationen eller att de kanske själva känner en problematik kring samlingens 

funktion, eller någonting annat. Detta bör tas i beaktning då de kan ha påverkat 

resultatet i denna studie.  

De fördelar som vi anser finns med observation som metod är att man som forskare 

är närvarande i stunden och själv kan se händelser och handlingar som sker. En 

fördel som vi kan se med våra observationer är att det valdes videoupptagning, detta 

gör det möjligt att bearbeta materialet ett flertal gånger då materialet kan spelas upp 

och finns kvar. En nackdel kan vara att det är en väldigt tidskrävande metod när det 

kommer till transkriberandet av observationerna, detta menar även Patel och 

Davidsson (2011) som beskriver observationer som oerhört tidskrävande.  

När det gäller resultatets tillförlitlighet anser vi att trovärdigheten ökar då vi båda var 

närvarande vid både observationerna och intervjuerna, att båda är närvarande och 

kan tolka situationen kan ses som en fördel. Dimenäs (2007) och Patel och 

Davidsson (2011) menar att trovärdigheten i resultaten ökar om det är två 

observatörer och intervjuare. Dimenäs menar även att trovärdigheten ökar då det 

används ljudupptagning under intervjun, detta då hela intervjun dokumenteras. 

Vidare menar författaren att även videoupptagning är ett sätt att öka resultatets 

trovärdighet (Dimenäs, 2007). 

Något som vi anser kan ha minskat trovärdigheten i vårt resultat kan vara att 

förskollärarna innan observationerna och intervjuerna hade informerats och var 

medvetna om studiens övergripande syfte. Detta kan möjligtvis ha påverkat deras 

svar vid intervjun och även deras upplägg av samlingen. Detta gör att trovärdigheten 
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kan minska. Något mer som kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet är det faktum 

att vi använde videoinspelning vid observationstillfällena. Vi anser att detta kan ha 

påverkat förskollärarna och eventuellt barnen, då detta kan vara en ovan situation. 

Vilket kan bidra till att deltagarna inte känner sig bekväma i situationen och detta 

kan ha påverkat deras agerande i samlingarna.  

För att öka tillförlitligheten i studien ytterligare kunde vi ha genomfört fler intervjuer 

och observationer, detta för att få ett bredare upptag av insamlad data. Vilket hade 

gett oss fler förskollärares syn på samlingen och dess funktion. Om tiden hade 

funnits hade vi även gjort fler observationer med de utvalda förskollärarna, detta för 

att ge en mer rättvis bild av förskollärarna. Vi har endast observerat ett 

samlingstillfälle med varje förskollärare som vi sedan analyserat, vilket gör att vi 

kanske inte har fått en rättvis bild av förskollärarna, då vi gör vår tolkning utifrån en 

specifik samling. Vid mer tid hade vi även genomfört fler observationer på flera 

olika förskollärare på flera olika förskolor.  

 

8.2.1 Pedagogiska implikationer 
Vi kan i resultatet se att förskollärarna ser den traditionella samlingen som en plats 

för barnen att mötas och känna en grupptillhörighet. De anser dock att det finns en 

problematik i att se samlingen som en språklig mötesplats, då de upplever att 

hindrena är för många för att barnen ska kunna ha ett språkligt utbyte. Eftersom att 

barnens språkliga utbyte inte ligger i fokus i samlingen, kan en konsekvens vara att 

barnen inte får någon möjlighet till de djupare samtal och dialoger som anses 

betydelsefulla för barnens språkutveckling. En annan konsekvens av att det språkliga 

utbytet hamnar i skymundan kan vara att förskollärarna istället använder sig av redan 

färdiga modeller för att träna och utveckla barnens språk. Det blir mer en styrd 

språkträning med redan färdiga modeller, som exempelvis, rim och ramsor eller 

Bornholms modellen, än ett språkligt utbyte där barnen får utbyta tankar, åsikter och 

diskutera i dialog. 

Vi anser att det är av stor vikt att man som förskollärare är lyhörd inför barnen och 

försöker fånga upp barnens samtal och utveckla dessa. Det är betydelsefullt att 

barnen tillåts ta plats i samlingen och att dialogen är i fokus. Att barnen får interagera 

med varandra och tillsammans diskutera och använda sitt språk, anser vi är 

betydelsefullt för barnens språkutveckling. 

 

8.3 Fortsatt forskning 

I fortsatt forskning anser vi att det skulle vara intressant att undersöka hur 

förskollärare kan bli bättre på att möjliggöra samtal och dialoger i samlingen. Hur 

samtalar förskollärare med barnen i samlingen och hur kan man fånga upp och 

utveckla dialogerna?  

Genom denna studie har vi fått fram att förskollärare ser samtal och dialog som 

betydelsefullt för barns språkutveckling, men det som vi har sett är att det finns en 

problematik med detta i samlingssituationer. Därför skulle vi vilja undersöka detta 

vidare genom aktionsforskning och studera hur förskollärare kan arbeta för att fånga 

upp och försöka utveckla dialogerna i samlingen. Vi som forskare skulle i så fall 

tillsammans med förskollärarna studera hur vi på bästa sätt kan öppna upp för 

djupare samtal och dialog i samlingssituationerna.  
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Bilaga A 

 

Samtyckeskrav 

Hej! 

Vi heter Maria och Emelie och har precis påbörjat vår sista termin på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete som handlar om hur pedagoger 

främjar barns språkutveckling och då främst vid samlingssituationer. Det vi kommer 

att observera är hur pedagogen leder och samtalar med barnen under samlingen, 

fokus kommer alltså att vara på pedagogen. Under detta arbete kommer vi att samla 

in material från ert barns förskola. Vi kommer att observera samlingstillfällen och 

detta kommer ske med videoupptagning. Vi har valt att använda oss utav 

videoupptagning för att underlätta vid bearbetningen av det insamlade materialet. 

Detta gör att just ert barn kan bli filmat vid något tillfälle.  

Det inspelade materialet som vi kommer att samla in kommer endast att ses av oss 

två och eventuellt vår handledare vid Linnéuniversitetet. Vi garanterar att vi inte 

kommer att nämna eller ge ut några namn, eller uppgifter om förskolan. Efter 

avslutat examensarbete kommer materialet att förstöras. För att kunna genomföra 

detta skulle vi behöva ert samtycke. 

o Jag tillåter att mitt barn blir filmat 

o Jag tillåter inte att mitt barn blir filmat 

 

Underskrift _________________________________________ 

Om det är något ni undrar över eller vill fråga oss är ni välkomna att höra av er till 

oss via mail.  

Maria Olsson     mo222gc@student.lnu.se  

Emelie Gustavsson     eg222eb@student.lnu.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Olsson och Emelie Gustavsson 
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Bilaga B 

 

Intervjufrågor  

 Vad är dina spontana tankar kring samlingen som aktivitet? 

---------------- 

 Hur upplever du att samlingen gick? Några spontana tankar? (den samlingen 

vi observerat) 

 

 Vilka intentioner hade du med samlingen? Vad skulle samlingen handla om? 

Vilka mål/syfte  

 

 Vilka strategier använder du för att stimulera språkutveckling vid 

samlingssituationen? 

 

 Vad tror du barnen fick möjlighet att utveckla under samlingen? 

 

 Vid vilka situationer under samlingen tyckte du att det blev en bra möjlighet 

för barnet/barnen att ”språka” få uttrycka sig? Ge exempel, På vilket sätt? 

 

 Vilka situationer tycker du att möjligheten för barnet/barnen att prata 

minskade, ge exempel, på vilket sätt? 

---------------- 

 Hur upplever du möjligheter att samlingssituationer överhuvudtaget kan 

fungera som ett språkligt stöd för barnen? 

 

 Vilka hinder upplever du överhuvudtaget kan finnas i samlingssituationer 

gällande barns kommunikation? 

 

 Hur försöker du allmänt stimulera barnens språk under samlingar? 

 

 Mycket forskning visar på att samlingen kan ses som en språklig mötesplats, 

hur ser du på detta? 

 


