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Abstrakt  

Syftet är att bidra med kunskap om samlingen i förskolan, samt synliggöra 

uppfattningar om samlingen som fenomen, utifrån barns perspektiv och 

förskollärares perspektiv. Studien utgår ifrån fenomenografisk teori, och 

bygger på kvalitativa intervjuer med sju stycken barn i femårsåldern och fyra 

av deras förskollärare på olika förskolor.  

Undersökningen visar att samlingen ses som viktig och har ett flertal olika 

syften. Men det främsta, enligt förskollärarna, är att barnen ska få en rolig 

stund, uppleva gemenskap och att alla ska få känna sig sedda.  

Bland de intervjuade barnens uppfattningar om samlingen, var svaren 

varierande. De gav uttryck för att samlingen handlade om disciplin, lärande 

och information. Men även att samlingen är viktig och rolig ibland.  

Nyckelord  

Förskola, samling, förskollärares uppfattningar, barns uppfattningar, 

fenomenografi, kvalitativa intervjuer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tack  

Det har varit en intressant och lärorik resa för oss att arbeta med detta 

examensarbete. Genom detta arbete har vi har fått en tydligare bild av 

förskollärares och barns uppfattningar om samlingen. Vi har även fått en större 

förståelse för att det är viktigt att lyssna till barnens åsikter gällande det vi 

planerar för dem. Vi skapar inte bara en verksamhet för dem, utan med dem 

likaså.  

Först och främst vill vi tacka varandra för ett otroligt gott samarbete! Så 

oerhört värdefullt det har varit att ha varandra. Vi har stött och blött tankar och 

funderingar, vänt på alla stenar, skrattat, motiverat och burit varandra genom 

arbetet med både skola, jobb och familj vid sidan av. Tillsammans har vi växt 

och utvecklats, både som förskollärare och kollegor.   

Vi vill rikta ett stort tack till deltagarna i vår studie för samarbetet med oss, 

men också för att ni gett oss ny motivation och inspiration till att utveckla vårt 

eget arbete med samlingen.   

Tack till vår handledare, Gunilla Rosendahl, som gett oss värdefulla 

synpunkter och vägledning genom arbetets gång.   

Och slutligen vill vi särskilt tacka våra familjer, nära och kära för all hjälp vi 

fått av på olika vis. Ni har varit generösa med tålamod, peppande ord, 

korrekturläsning och framförallt stöttning under denna period. Vi hade inte 

kunnat utföra detta arbete utan er. Tack!  

   

Alexandra & Shilan  
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1 Inledning  

Efter att ha arbetat inom förskoleverksamheten under en längre tid, samt 

spenderat ca 5 år med att utbilda oss till förskollärare, så har vi fått nya 

kunskaper och god tid att reflektera kring den pedagogiska verksamheten vi 

snart ska äntra på nytt med en ny titel. Något som fångat vårt intresse lite extra 

är samlingen.  

Under vår utbildning har vi fått kunskap om att samlingen är ett vanligt, 

välkänt och traditionellt inslag i förskolan och används i många länder med 

barn i olika åldrar. Walch (1987) och Rubinstein Reich (1996) beskriver att 

samlingen är en central del i de dagliga rutinerna på förskolan och att den har 

sina traditioner långt bakåt i tiden. 

Genom arbetserfarenhet och verksamhetsförlagd utbildning har vi lagt märke 

till att innehåll, form, upplägg och fokus är beståndsdelar som skiljer sig 

mellan olika förskoleavdelningar. Walch (1987) beskriver att orsaken till att 

variationen är stor grundar sig i förskollärarnas uppfattningar om samlingens 

syfte och vad den ska bidra till. Denna tanke delade även vi efter att ha erfarit 

ett antal samlingar. Utifrån detta väcktes en nyfikenhet att fortsätta 

utforskandet om vad förskollärare har för uppfattningar om samlingen som 

fenomen.  

Enligt Ehn (1983) så har han i sina etnografiska studier erfarit att samlingen 

stött på en del motstånd och nästintill blivit en maktkamp mellan barn och 

vuxna, främst där barnen protesterar mot lärarens position. Vidare menar Ehn 

(1983) att detta beror på hur barnen upplever samlingen och att de inte blir 

särskilt utmanade, som vidare leder till att det blir svårt för barnen att 

koncentrera sig. Åberg & Lenz Taguchi (2005) beskriver utifrån tidigare 

erfarenheter, att barn uttryckt att samlingarna oftast är ointressanta och tråkiga 

men att de ändå var tvungna att delta. Författarna menar att samlingarna i detta 

fall inte blev meningsfulla utan snarare en aktivitet som skedde rutinmässigt. 

Detta sporrade oss ännu mer inför vårt undersökande arbete och det kändes 

desto mer angeläget att utforska hur det ligger till med barnens uppfattningar 

om samlingen, och jämföra dem med förskollärarnas uppfattningar. Allt för att 

nå målet att samlingen ska uppfattas som ett lärande och lustfyllt moment i 

förskolan, för samtliga inblandade.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om huruvida  uppfattningarna 

om ett visst fenomen, i detta fall samlingen, kan variera utifrån barns 

perspektiv såväl som förskollärares perspektiv. Detta för att förhoppningsvis 

motivera förskollärare att lägga ner det extra arbete som eventuellt krävs för 

att utveckla samlingen. 

 

● Hur uppfattar barn och förskollärare samlingen i förskolan? 

● Vilka likheter och skillnader framträder mellan barnens och 

förskollärarnas uppfattningar? 
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3 Bakgrund  

I följande avsnitt kommer det klargöras vad forskningen säger om samlingen. 

Inledningsvis kommer en tidsresa om samlingens historia. Vidare presenteras 

kunskap som finns om samlingen i förskolan; om dess syfte, pedagogers 

uppfattningar om samlingen, barns uppfattningar om samlingen och vad 

samling i förskolan är, innebär och innehåller.  

3.1 Samlingens historia över tid 

Samlingen är ett väletablerat moment i förskolan och har funnits med i alla 

tider sedan barnträdgårdar/Kindergartens tid som Fredrich Fröbel grundade i 

slutet på 1800-talet (Rubinstein Reich, 1996). Samlingarna kunde då innehålla 

exempelvis sång- och rörelselekar, vilket enligt Fröbel utvecklade både kropp 

och själ (Rubinstein Reich, 1996).   

Den första metodikbok som beskrev Fröbelpedagogiken skrevs av Maria 

Moberg och Stina Sandels (1945). De delade med sig av riktlinjer om hur en 

samling och dess innehåll kunde gå till samt syftet med samlingen. Barnen 

skulle få ha en timmes fri sysselsättning som sedan följdes av en samling på 

ca 15-20 minuter. Väder, almanackan, naturen med mera, var lämpligt innehåll 

och man skulle se till att alla blev tillgodosedda i samlingen, vilket inte kunde 

ske om för många åldersgrupper eller barn fördes samman. I samlingen fick 

barnen en chans att öva på sin koncentration, sitta stilla och lyssna då de i 

gemenskap samlades och berättade för varandra vad man hade på hjärtat. 

(Sandels & Moberg, 1945).  

Samlingen är således något som varit en del av förskolans historia ända sedan 

start. Det är ett traditionellt arbetssätt och är en central del av den Svenska 

förskolans dagliga rutiner, och även ett stående moment i dagsordningen 

menar Walch (1987). Dock finns inte ens begreppet ‘samling’ med i 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98), trots att man kan koppla mycket pedagogik 

samt socialt lärande till fenomenet samlingen. Förskolan ska vara en plats som 

stödjer barnens utveckling, lek, lärande, kommunikation och möjliggöra social 

gemenskap som ger trygghet och skapar lust och vilja att lära (Skolverket, 

2019). Allt detta går att arbeta med i samlingen.  Anledningen till att samlingen 

idag är så lik hur den var på Fröbels tid är troligtvis för att Fröbel är den som 

haft störst inflytande på den svenska förskolepedagogiken, och är en stor 

inspirationskälla för den moderna förskolan i Sverige, då hans pedagogik går 

ut på barns rätt till att lära genom lek (Morsing Berglund, 1994). 
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Jämför man forskning om samlingen över tid, kan man tydligt notera en 

förskjutning av primärt fokus. I Sandels & Mobergs (1945) avhandling är det 

mer fokus på vuxenperspektivet, med lärarinnans roll i samlingen, och där 

barnen mer sågs som objekt. Medan i Rubinstein Reichs (1996) avhandling 

kan det utläsas att barnens perspektiv lyfts fram och att synsättet på dem 

förändrats. De blir sedda som kompetenta individer som är självständiga och 

har rätt till att stå i centrum och ha inflytande i samlingen. Det nämns även i 

Emilson och Johanssons studie (2013) att barnens delaktighet i samlingen har 

ökat genom åren, då både barn och förskollärare har en tydlig ambition och 

strävan att barnen ska involveras på olika sätt. Men trots likheter och olikheter 

över tid så står det klart att samlingen är en stark och hållbar tradition som var, 

är och förmodligen förblir, ett viktigt moment i förskolan.  

3.2 Samlingens syfte enligt forskning  

Rubinstein reich (1996) har i sin doktorsavhandling beskrivit olika ändamål 

som samlingen har i förskolan. Det hon nämner är att den främst är en 

vardagsrutin som är trygghetsskapande, samt att den är en disciplinerande 

ordningsritual. Detta lyfter även Davidsson (2000) som menar att samlingens 

syfte är att ge en dagsstruktur liksom att den bidrar till en trygghet, kontinuitet, 

identitetsutveckling och gruppgemenskap. Att samlingens fasta och 

återkommande rutiner skapar en trygghet genom att den blir en kontinuerlig 

vardagsrutin är också ett av syftena med samlingen menar Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér (2015). Samlingen ger även ett tillfälle för barnen att ta del 

av vad som hänt och vad som kommer ske, samtidigt som de får träna på 

samspel och sina sociala färdigheter, menar Davidsson (2000). Detta nämner 

även Walch (1987) och Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015), som beskriver 

att vanliga inslag som tas upp i samlingen är närvaro, upprop, information, 

sång/musik/rörelse, sagor/berättelser och tema-relaterade inslag. Dock belyser 

Emilsson (2007) att samlingens utveckling gått från att fokusera på det sociala 

till att mer bejaka samlingens funktion som kunskapsutvecklande och ett 

skolförberedande moment. Att samlingen har ett syfte att vara en lärostund är 

inget nytt, då Rubinstein Reich (1996) beskriver i sin avhandling att den 

stunden under dagen som mest liknar en skolundervisning är samlingen och 

att det ses som ett sätt att förbereda barnen inför skolan. Hon beskriver även 

att barnen i samlingen får öva på att lyssna på varandra, vänta på sin tur, göra 

sig mottagliga och synliga samt motta instruktioner eftersom det är vad som 

kommer att krävas av barnen i skolan. I större barngrupper med lägre 

personaltäthet används samlingen som en ram där barnen delas upp i grupper 
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och har aktiviteter för att den planerade verksamheten ska ta form (Rubinstein 

Reich, 1996).  

3.3 Pedagogers uppfattningar om samlingens syfte enligt forskning  

Förskolepedagoger anser att samlingen är viktig och att det finns ett bestämt 

mål med den, menar Walch (1987). Även Rubinstein Reich (1996) beskriver i 

sin studie att samlingen understödjer en god struktur och dagsrytm och att 

målet med samlingen är att skapa trygghet. Hon menar även att 

förskolepedagogerna uppfattar samlingens syfte som ett tillfälle att informera 

barnen. Informationen kan då handla om vad som kommer hända, planera vad 

barnen ska göra och samtala med barnen om vad som gjorts. Vidare menar 

Walch (1987) att samlingen uttrycks, av förskolepedagoger, som ett tillfälle 

på dagen då alla samlas och att det då är ett ypperligt tillfälle att ta upp vad 

som kommer hända under dagen. Davidsson (2000) beskriver i sin studie att 

pedagoger uttryckte att övning på social färdigheter, samspel, respekt och 

samtal är viktiga mål med samlingen. Detta lyfter även Ehn (1983) som menar 

att samlingens huvudsakliga syfte, som pedagogerna uttryckte, var den sociala 

träningen. Ett annat syfte med samlingen som Rubinstein Recih (1996) 

beskriver i sin studie, är pedagogernas behov av att bli sedda och bekräftada. 

Hon menar att pedagoger ser samlingen som en konkret aktivitet som ger 

läraren status, bekräftelse och yrkeslegitimitet. En förskollärare beskriver det 

så här i Rubinstein Reichs (1996) studie: 

 

“Alltså - jag njuter av samlingssituationen, solar mig i barnens förväntansfulla 

blickar och vill att varje samling skall vara ett minne för livet” (Rubinstein Reich 

(1996, s.97). 

 

Att samlingen har en statusfunktion och en möjlighet att framträda och bli 

bekräftad, är något som förskolepedagogerna uttryckt som ett syfte med 

samlingen, eftersom det ger en känsla av att ha gjort något betydelsefullt 

(Rubinstein Reich, 1996) 

3.4 Barns uppfattningar om samlingens syfte enligt forskning 

Barns uppfattningar om samlingens syfte varierar stort. Morsing Berglund 

(1994), som undersökt detta närmare, beskriver att svar varierar mellan olika 

barn. En del uttryckte att samlingen är till för att lära sig år, månader och dagar 

medan andra uttryckte att samlingen är till för att  sjunga och äta frukt. Även 

Ehn (1983) ger exempel på det i sin etnografiska studie, att barnen uttryckte 
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samlingens syfte som ett lärmoment. Han beskriver även i sin studie att övning 

på sociala färdigheter är något barnen uppfattat som ett syfte med samlingen 

då de uttryckt att de ska lära sig lyssna och sitta stilla. Morsing Berglund 

(1994) har i sin forskning presenterat barnintervjuer som hon gjort. Det 

framkommer i intervjuerna att barnen uppfattat att de har fått lära sig ordning 

och reda, att inte slåss och vara snälla. Det är de disciplinerande handlingarna 

som barnen uttryckte tydligast menar Morsing Berglund (1994). En annan 

aspekt som barnen uttryckt i hennes studie, är att de uppfattar samlingen som 

ett tillfälle för information, vilka uppgifter de har under dagen, vad som ska 

hända och göras. Barnen nämner även att samlingen är till för att samtala och 

att prata, menar Morsing Berglund (2004). Barnen har i hennes forskning 

uttryckt att de pratar och diskuterar olika ämnen i samlingen, vilket gör att 

barnen uppfattar samtalet som en central roll. Arnér & Tellgren (2006) menar 

att de vuxenledda aktiviteterna, kan bli svåra för barnen att förstå och därmed 

är det inte självklart att barnen uppfattar dem som inlärningssituationer. 

Morsing Berglund (2004) förklarar att barn har svårare att uppfatta saker som 

görs på en begäran av en vuxen, till skillnad från de lekar och aktiviteter som 

barnen själva initierar. Barnen uppfattar pedagogers förväntningar, men inte 

målet med dem, vilket gör att uppfattningarna mellan barn och 

förskolepedagogerna skiljer sig, menar Morsing Berglund (2004). 

3.5 Samlingen i förskolan  

Samlingen är något som genomförs i de flesta förskolor i Sverige och är en 

fast del i dagsrutinerna. Walch (1987) definierar samlingen som en vuxenledd 

aktivitet som är inplanerad och tidsbegränsad. Han beskriver vidare att 

pedagogen pratar, berättar, förklarar för barnen, förbereder dem och följer upp 

en bestämd aktivitet eller ämne. Lena Rubinstein Reichs (1996) definierar 

samlingen så här:   

 

”Med samling avses här 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 bestämd plats och på en bestämd tid” (Rubinstein-Reich, 1996, s. 

13).  

 

Även om samlingen är något de flesta förskolor har, så kan de skilja sig åt i 

form och innehåll. Men även om samlingen kan variera på så sätt, så är det 
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etablerat att samlingen är ett betydelsefullt moment i förskolan (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

Samlingen har många funktioner och fördelar, men studier visar att samlingen 

främst cirkulerar kring barns medverkan, inflytande och deltagande, samt att 

varje individ ska kunna få möjlighet att få utrymme (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015). Det finns såklart många olika sätt att tolka och se på samlingen, 

men det är beskrivningen ovan som vi valt att syfta till när vi beskriver 

samlingen i resten av vår studie.  

Enligt Emlilson & Moqvist-Lindberg (2006) är ofta en gemensam nämnare, 

mellan de flesta förskolor, att man har en specifik plats för samlingen. De 

menar att vanligast använder man en plats som har en stark gränsdragning, i 

form av en rund matta, där barnen är tänkt att sitta i en ring på bestämda eller 

obestämda platser. Pedagogen som leder samlingen har en given plats i ringen, 

där det även finns utrymme på en vägg eller tavla för att sätta bildstöd, till 

exempel dagsrutinerna (Emilson & Moqvist-Lindberg, 2006). Enligt 

Rubinstein Reich (1996) är det en gammal tradition att samlas i en cirkel, då 

det ses som det mest jämlika sättet att mötas, eftersom alla kan se alla och har 

lika nära till centrum. 
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4 Teori - fenomenografi  

Valet av teori för studien grundades i den kunskap som eftersträvades. Det 

vill säga, att få fram barns och förskollärares uppfattningar om samlingen, 

och hur de eventuellt skiljer sig åt. Därför föll valet på fenomenografi, som 

handlar om människors uppfattningar om ett fenomen, i stället för fakta och 

sanningar (Dimenäs, 2007: Allwood & Erikson, 2017).  

Fenomenografin är uppdelad i första och andra ordningens perspektiv. Första 

ordningens perspektiv innebär att forskaren beskriver verkligheten utifrån 

olika aspekter och fakta, medan andra ordningens perspektiv innebär att man 

som forskare istället beskriver verkligheten utifrån personers uppfattningar av 

verkligheten (Uljens, 1989). Som sagt, var det inte inte fakta och sanningar om 

samlingen som var studiens mål, utan uppfattningar om den, precis i enlighet 

med andra ordningens perspektiv. 

Fenomenografin har sin grund i att beskriva fenomen utifrån uppfattningar, 

men även att belysa och redogöra variationer av den aspekten (Marton & 

Booth, 2000). Ändamålet är inte att finna essensen av fenomenet, utan att 

synliggöra olika sätt man kan uppfatta det. För att på riktigt förstå vad 

fenomenet innebär, måste vi få kunskap om variationer av det. Variationen 

måste exempelvis ha en grund i mångfalden av uppfattningar om samlingens 

syfte (Walch, 1987). Vilket är precis vad den här studien kommer belysa - 

variationer av uppfattningar om fenomenet samling. Variationerna som 

kommer presenteras i studien är förskollärares och barns uppfattningar 

angående densamma. 

Denscombe (2014) understryker att det tilltalar en bredare läsekrets när 

människor beskriver sina egna upplevelser och uppfattningar eftersom man då 

med lätthet kan relatera. Vad Denscombe (2014) understryker, är ytterligare 

en anledning till valet av teorin då det blev mer tilltalade att ta reda på barns 

och förskollärares uppfattningar om samlingen, än att bara ta reda på fakta och 

sanningar om den. Dessutom var det en önskan att det här arbetet skulle vara 

lockande för andra att läsa, då vi tror att innehållet är viktigt att andra tar del 

av 
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5 Metod  

I följande avsnitt kommer metoden redovisas. Därefter gås valet av 

undersökningsgrupp igenom följt av genomförandet. Avslutningsvis beskrivs 

hur datan bearbetades.  

5.1 Kvalitativ metod  

Valet av metod för studien föll på kvalitativ metod, som baserades på vårt syfte 

samt den valda teorin, fenomenografi, som även är en form av kvalitativ 

metod. Kvalitativ metod innebär att fokus ligger på kvaliteten istället för 

kvantiteten av det som undersöks. Eftersom den här studien är inspirerad av 

fenomenografin så passade kvalitativa intervjuer i form av samtal bäst för 

ändamålet. Anledningen till att valet inte föll på kvantitativ metod var för att 

där ligger mer fokus på data i form av siffror, statistik med mera, i stället för 

data som fokuserar på vad vederbörande säger om själva fenomenet som 

undersöks (Denscombe, 2014). Enligt Allwood & Erikson (2017) ökar 

möjligheterna till att få mer detaljerade svar om man använder sig av 

kvalitativa intervjuer. 

Ytterligare en anledning till valet av metod, var att sträva efter en avslappnad 

stämning under samtalen. Kvalitativa intervjuer liknar vanliga samtal, men 

skillnaden är att i kvalitativa intervjuer finns det ett bestämt fokus och det är 

intervjuaren som styr samtalet och ser till att man inte kommer ifrån ämnet 

(Dimenäs, 2007). 

5.2 Val för studien  

För att få aktuella svar på det som eftersöktes, behövdes olika val tänkas 

igenom. Framförallt valet av personer att intervjua. Denscombe (2014) lyfter 

många fördelar med val av undersökningsgrupp. Bland annat menar han att 

det är ett smart val, för att få träffsäkra fynd, genom att begränsa och fokusera 

på en relevant undersökningsgrupp. Det kan även spara tid och energi.   

5.2.1 Val av undersökningsinstrument 

Studien skedde genom intervjuer med fyra förskollärare och sju barn. Varför 

intervju som metod användes för att samla in data, var dels för att få en 

variation av svar då deltagarna i undersökningen har olika erfarenheter och 

uppfattningar, samt att det inte krävs något avancerat redskap för att 

genomföra en intervju. Denscombe (2014) lyfter en fördel med 

förhandsbokade intervjuer då han menar att dessa garanterar en relativt hög 

svarsfrekvens. Varpå valet att skicka ut intervjufrågorna i förväg till 
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förskollärarna, för att förbereda dem. I och med att de som intervjuas får 

tillgång till frågorna i förväg, skapas en trygghet för vad samtalet kommer att 

innefatta samt få möjlighet att förbereda sig. Detta kan även leda till en mer 

personlig kontakt, vilket är värdefullt i och med att det går att gå tillbaka och 

vidimera lämnade uppgifter allteftersom (Denscombe, 2014). 

Barnen fick inte möjlighet att förbereda sig på samma sätt. Men för att kunna 

få fram svar och även möta dem på ett anpassat sätt och hjälpa när de behöver, 

så är intervju en metod att föredra (Dimenäs, 2007). Då får till exempel barnen 

chans och möjlighet att kunna uttrycka spontana tankar, även om man som 

intervjuare måste vara medveten om att det inte alltid är lätt för barn att 

kommunicera sina tankar (Dimenäs, 2007). 

5.2.2 Val av kommun   

Valet av kommun grundade sig dels i praktiska skäl i och med närheten, men 

framförallt för att det fanns en strävan att intervjua förskollärare som var kända 

för oss, liksom vi för dem. Kommunen, som har cirka 20 förskolor, kändes 

även som ett gott alternativ då den kan anses vara representativ för en 

genomsnittlig kommun i Sverige. Dels genom sin storlek, varietet på 

etniciteter, socioekonomisk status, samt befolkningsmängd med mera. Detta 

sammantaget leder förhoppningsvis till att resultaten kan ses som generella 

(Denscombe, 2014).   

5.2.3 Val av förskolor   

Hur många förskolor som ämnades delta i studien var inte uttalat innan, då 

mängden inte var fokuset. Fokuset låg mer på variationen av förskolor och 

avdelningar för att få ett mer generellt resultat.  

Totalt intervjuades fyra förskollärare och sju barn som tillsammans kunde 

representera förskolor i bland annat tätort/glesbygd, med stor/liten procenthalt 

av olika etniciteter, med storbarnsavdelningar med många äldre barn, med 

syskonavdelningar med få äldre barn, privata förskolor, samt kommunala 

förskolor. Från början fanns det ytterligare förskollärare och barn som gick 

med på att bli intervjuade till studien, men dessa kunde inte genomföras (mer 

om det längre ner i studien under 5.3.).   

5.2.4 Val av pedagoger  

Denscombe (2014) menar att för att få den bästa informationen bör man rikta 

in sig på avsiktligt handplockade personer i litet antal. Det vill säga, ett 

‘subjektivt urval’ för att få just den kunskap och relevans för det ämnet man 

eftersöker. Denna typ av urval ger en bra kvalitativ information och insikter, 
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just för att man valt människor som med stor sannolikhet har expertis eller 

erfarenhet av forskningsämnet (Denscombe, 2014). Därför handplockades 

personerna som önskades att intervjuas. 

Valet av pedagoger för studien begränsar sig till förskollärare som arbetar med 

äldre barn och har samling på avdelningen. Detta för att kunna jämföra 

förskollärarnas och barnens uppfattningar med varandra, då de deltar i samma 

samlingar. Varför valet föll på just förskollärare, och inte någon annan typ av 

pedagog, berodde på att det var relevant för oss med tanke på vår utbildning. 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjua människor som har 

erfarenhet i det ämne som ska undersökas (Dimenäs, 2007). Därför 

eftersträvades det att intervjua förskollärare med längre erfarenhet och 

nyutexaminerade förskollärare valdes därför bort.  

5.2.5 Val av barn   

När det kom till val av barn så lades fokus på förskolebarn i femårsåldern som 

går på samma avdelning som den intervjuade förskolläraren. Här sågs det även 

till att det blev en jämn fördelning mellan pojkar och flickor som intervjuades. 

Valet av ålder grundades i egna erfarenheter - att ju äldre barnen är, desto 

större chans är det att de är mottagliga för att bli intervjuade. Genom våra år 

på förskollärarprogrammet har vi haft många intervjuer med barn i olika 

arbeten, och upplevt att äldre barn är lättare att intervjua då majoriteten av barn 

i dessa åldrar har utvecklat sin förmåga att reflektera och uttrycka sina tankar. 

Detta styrker även Svensson (2009), då hon menar att barnets förmåga att 

anpassa språket till samtalspartnern utvecklats hos majoriteten av barn när de 

är runt fem och sex år gamla. Hon menar även att barnen då utvecklar 

förmågan att föra längre samtal, återberätta och redogöra för vad de har hört 

och sett.    

5.3 Hinder på vägen  

Oturligt nog krockade genomförandet av intervjuerna med pandemin av 

coronaviruset Covid-19. Det innebar att vissa intervjuer fick skjutas upp, men 

kunde ändå genomföras. Men dessvärre fick intervjuer, från tre ytterligare 

förskolor, ställas in. Av given anledning var frånvaron hög bland både personal 

och barn, då restriktionerna från myndigheterna innebar att minsta lilla snuva 

var orsak nog att stanna hemma. Således krympte tidsspannet för att 

genomföra intervjuerna. Men baserat på de intervjuer med fyra förskollärare 

och sju barn som kunde genomföras, gjordes bedömningen att materialet 

räckte för att kunna genomföra studien.  
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5.4 Genomförande  

Då det var ett aktivt val att intervjua förskollärare och barn som var mer eller 

mindre kända för oss (framför allt för barnens trygghetskänsla), så kontaktades 

specifika förskollärare som stämde överens med valen av 

undersökningsgrupp. De fick en kortfattad information om studien och blev 

tillfrågade om de ville delta. De fick även bilaga med information om syfte, 

etiska principer och intervjufrågorna. Stor vikt lades vid att informera om de 

forskningsetiska principerna (se nedan under 5.4.1), så samtliga deltagare var 

väl införstådda med att inget i detta arbete kommer kunna röja deras identitet 

och att de kunde känna sig trygga (Dimenäs, 2007).   

I samråd med förskollärarna så valdes barnen. När man har som avsikt att 

intervjua barn krävs det att deras vårdnadshavare ger sitt samtycke (Dimenäs, 

2007). Därför fick de tilltänkta barnens vårdnadshavare varsina informativa 

bilagor om arbetet. Förskollärarna fick till uppgift att vidarebefordra dessa, 

från oss, till vårdnadshavarna för underskrift. Barnen blev informerade om 

arbetet och de etiska principerna genom samtal med oss innan intervjuernas 

början, där det även säkerställdes att de ville delta och var medvetna om deras 

rättigheter, såsom att när som helst avbryta sin medverkan. Vissa intervjuer 

med några av barnen var svårare att få till på grund av sjukdom och tidsbrist. 

Vi fick improvisera och istället intervjua andra barn som exempelvis var 

blygare än de tilltänkta barnen. 

I samråd med förskollärarna bokades tid och plats för intervjuerna, som 

samtliga ägde rum i respektive förskolas lokaler. Detta för att det blev 

smidigast för de som skulle bli intervjuade, samt att barnen skulle känna sig 

hemma i miljöer som är kända för dem.   

Samtliga intervjuer dokumenterades genom ljudupptagning med våra 

mobiltelefoner, placerade mitt emellan oss och de intervjuade. Även detta 

moment klargjordes med deltagarna, som samtliga accepterade.   

När intervjufrågorna utformades, var ett mål att många av frågorna skulle 

kunna ställas till både förskollärarna och barnen. Men det fanns även frågor 

som var mer specifika för respektive intervjugrupp. Det var alltså ett aktivt val 

att ställa liknande frågor och motfrågor till bägge parterna, för att tydligare se 

om förskollärarnas föreställningar stämde överens med barnens faktiska 

uppfattningar. Utifrån vår erfarenhet är det inte så vanligt att man frågar barnen 

om deras uppfattningar, utan endast antar saker och ting utifrån att ha 

observerat dem.  
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En liten pilotstudie skedde genom att intervjua syskonbarn i den målinriktade 

åldern. Detta för att undersöka om frågorna var tillräckligt lättförstådda och 

för att se om de tolkade dem på avsett vis. Allt för att frågorna till studien 

skulle bli så genomtänkta som möjligt. Inga större revideringar behövdes 

förutom ett par förtydlingar. Precis som övriga respondenter, blev även 

syskonbarnen och deras vårdnadshavare informerade om studien och 

godkände medverkan.  

5.4.1 Forskningsetiska principer  

Vid intervjuerna togs det hänsyn till Vetenskapsrådets (1990) fyra 

forskningsetiska principer, som är till för att skydda de intervjuade. Alla de 

etiska principerna informerades samtliga deltagande om vid första kontaktat, 

men upprepades även vid intervjuernas början.  

Nyttjandekravet innebär att insamlat material från intervjuerna endast kommer 

användas för forskningsändamålet. Deltagarna blev informerade om att all 

dokumentering och inspelat samtal endast kommer användas till den här 

studien och sedan raderas så fort arbetet blivit godkänt. De fick även 

information om att arbetet kommer vara en allmän handling som andra kan 

söka upp.   

Konfidentialitetskravet syftar till att ingen information om deltagarna eller 

förskolorna kommer vara offentliga. Deltagarna blev informerade om att inget 

som framkommer i studien kommer kunna kopplas till de som deltagit eller 

röja deras identiteter.  

Samtyckeskravet gicks igenom både muntligt, vid intervjuernas start, men 

även skriftligt genom underskrift från vårdnadshavarna om barnens 

deltaganden. De fick information om att medverkan är helt och hållet frivilligt 

och kan avbrytas när som helst. 

Informationskravet var det första kravet som gicks igenom, med information 

om studien och dess innehåll, samt de forskningsetiska principerna.     

5.5 Bearbetning  

När intervjuerna var färdiga transkriberades dem. Svaren från respektive grupp 

delades upp i teman och kategorier för att göra allt mer överskådligt, finna 

mönster, tydliggöra och hitta essensen i deras svar (Dimenäs, 2007). Då 

intervjuerna var inspelade via ljudupptagning med mobiler, delades de upp 

mellan författarna för transkribering. Intervjuerna lyssnades igenom och 

anteckningar fördes på datorer. Transkriberingarna begränsades till att 
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innefatta de som bedömdes vara de mest väsentliga delarna och det som inte 

var relevant för studien uteslöts. När transkriberingarna var klara analyserades 

dem för att urskilja teman och kategorier.  

Skrivandet gjordes i ett delat docs-dokument så författarna kunde arbeta med 

studien parallellt, men även under regelbundna träffar. Diskussioner och 

samtal om studien, skedde via digitala verktyg och även vid träffarna. 

5.6 Validitet och reliabilitet  

Allwood & Erikson (2017) och Denscombe (2014) beskriver validitet och 

reliabilitet som ett kvalitetskriterium för forskare som använt sig av och 

formulerat kvalitativ forskning. Man vill alltså säkerhetsställa att studien och 

resultatet är trovärdigt, relevant, pålitligt och går att bekräfta. De beskriver 

vidare att validitet innebär att mätningen för studien, samt metod och forskning 

som refereras till, ska mäta det som är relevant för det man efterforskar. Det 

vill säga, om svaren från undersökningen svarar på studiens syfte. Reliabilitet 

innebär att man kommer fram till samma resultat i mätningar, även om de är 

oberoende av varandra. Validitet och reliabilitet var alltså något som 

eftersträvades genom studien. 
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6 Resultat 

I följande del kommer resultatet redovisas, utifrån våra frågeställningar (Hur 

uppfattar barn och förskollärare samlingen i förskolan? samt, Vilka likheter och 

skillnader framträder mellan barnens och förskollärarnas uppfattningar?). För att få 

en tydligare överblick av resultatet är kapitlet uppdelat i rubrikerna “barns 

uppfattningar om samlingen i förskolan”, “förskollärares uppfattningar om 

samlingen i förskolan” samt “likheter och skillnader mellan barns och 

förskollärarnas uppfattningar om samlingen i förskolan”. Varje del är i sin tur 

indelat i teman med underliggande kategorier utifrån respektive grupps 

uppfattningar.  

6.1 Barns uppfattningar om samlingen i förskolan 

Efter att ha analyserat uppfattningarna från barnen har vi kunnat se två teman 

med underliggande kategorier som gav en tydligare bild av hur barnen 

uppfattar samlingen: 

 

Tema skolförberedande:  

- Disciplin 

- Lärande  
 

Tema information: 

- Närvaro 

- Struktur  
 

6.1.1 Tema skolförberedande 

Samlingen är den tidpunkt på dagen i förskolan som barnen ansåg ha mest 

inslag som kan kopplas till att vara skolförberedande. Dels för att de till 

exempel ska lära sig sitta stilla och lyssna på “fröken” men även lära sig till 

exempel matematik med mera.  

6.1.1.1 Barnens uppfattningar: disciplin  

Samtliga barn uppfattar samlingen som ett disciplinmoment. Enligt deras 

uppfattningar har man samling för att man ska lära sig att lyssna på fröken, 

vara tyst, sköta sig och även göra som fröken säger, fast man inte vill. De ska 

sitta länge på sina platser och ska sköta sig, för att när man börjar skolan så 

kommer man få sitta länge vid skolbänken och då är det bra om de kan öva på 
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det nu. Ett av barnen uttryckte sig specifikt om samlingen, följt av 

beskrivningen av att de måste avbryta leken för att ha samling: 

 

Fröken säger att det är viktig för att vi ska lära oss saker när vi ska ha samling, 

alltså typ lyssna och sitta på min plats o sånt. 

Först leker vi sen kommer fröken och säger att vi ska ha samling, sen ska vi gå 

ut, sen ska vi äta.. ehh alltså då.. då tar det lång tid tills vi får leka igen.. det är 

inte så bra då att vi måste göra så hela tiden.   

 

6.1.1.2 Barnens uppfattningar: lärande   

Nästan alla barnen uppfattade att de ska lära sig något vid samlingen och att 

det är främst därför man har samling. Vid frågan om de kan ge exempel på vad 

de lärt sig, så var barnen eniga om att de uppfattar att de lärt sig matte, hur 

olika former ser ut, dagarnas och månadernas namn och även att de lärt sig 

sjunga. Ett av barnen beskriver att de får lära sig matematik på samlingen och 

att de lärt sig vad tiokompisarna är. Några andra barn beskriver att de får lära 

sig månader, dag och datum i samlingen. 

 

När vi har matte ibland så ska vi lära oss tiokompisarna, ehh det är typ när 6 och 

4 är kompisar och då blir det 10.. jag har lärt mig jätte mycket matte för jag är 

bra på matte.  

På morgonen när vi har samling, då brukar fröken säga vilken dag det är, och 

sen vad den heter om det är typ mars som nu, sen så lyssnar vi på fröken och då 

har vi lärt oss det.  

 

6.1.2 Tema information   

Barnen uppfattar att samlingen är till för att de ska bli informerade. Allt ifrån 

hur dagen ser ut, vilka som är närvarande/frånvarande samt sånt som skulle 

göras på förskolan.  
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6.1.2.1 Barnens uppfattningar: närvaro 

Barnen förklarade att information tas upp i samlingen. Vid följdfrågan vad det 

är för slags information, uppfattar de flesta barn att närvaro är den främsta 

informationen.  

 

När vi sitter på morgonsamlingen så brukar vi först sjunga allas namn, sen så 

brukar fröken ha bild på alla och säger vem som är här idag.. och om någon inte 

är här, kanske hemma eller nåt då vet man det också. 

 

6.1.2.2 Barnens uppfattningar: struktur  

Flera barn uppfattar att det är viktigt att delta i samlingen så man till exempel 

vet vad man ska göra under dagen, eller om något speciellt kommer ske. 

 

Det är bra med samlingen så man vet vad som kommer hända under dagen. Typ 

när det är mat och när man ska gå ut och så. 

 

6.2 Förskollärares uppfattningar om samlingen i förskolan  

Utifrån förskollärarnas uppfattningar kom vi fram till två övergripande teman, 

med tillhörande underliggande kategorier:. 

 

Tema skolförberedande: 

- social träning  

- lärande 

 

Tema lustfyllt:  

- Delaktighet  

- Ha en rolig stund  

 

6.2.1 Tema skolförberedande  

Förskollärarna nämnde att hela dagen i förskolan, på sätt och vis, är 

skolförberedande, men de uppfattar att samlingen är särskilt förberedande. 

Samlingen är den främsta stunden under dagen då hela barngruppen är samlad 

och de får träna på att fungera i större sociala sammanhang, genom att visa 

hänsyn och respekt för varandra. Det vill säga, en liten inblick i hur 

skolvärlden kommer vara.  
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6.2.1.1 Förskollärarnas uppfattningar: social träning  

Samtliga förskollärare ansåg att barnen ser sig själv som enskilda personer i 

ett större sammanhang, och lär sig då i samlingen att ta hänsyn och lyssna på 

andra samt vänta på sin tur. Social träning återkom således som det som 

förskollärarna ser som samlingens främsta syfte. Enligt dem handlar det främst 

om att visa hänsyn och respekt för varandra, och det kom även fram att det är 

bra för barnens framtida skolgång.  

 

I samlingen får barnen möjlighet att öva på det sociala som att lyssna på 

varandra, ta hänsyn och respektera varandra. Det gör de vid andra tillfällen också 

men de är utspridda över dagen och just den stunden att alla är tillsammans är 

vid samlingen.  

Vad vi vill att barnen ska lära sig är dels det aktuella temat, men även hur man 

uppför sig i ett större socialt sammanhang såsom hänsyn och lyssnande då 

samlingen är en aktivitet som  förbereder inför skolvärlden men bara till viss del, 

och därför är resten av dagen på förskolan minst lika viktig.  

 

Förskollärarna ansåg att det sista året är särskilt viktigt att förbereda inför 

skolan med fokus på social träning. Samlingen är ett tillfälle då barnen utsätts 

för lite mer utmaningar, då de sitter i en större barngrupp än vad de normalt 

gör. Den fungerar då som ett verktyg för social träning. Enligt en förskollärare 

är samlingens största fokus att öva på de sociala förmågorna och det är viktigt 

att klimatet i gruppen blir tryggt så att barnen känner att de kan och vågar.  

 

Genom att öva på det sociala tillsammans med andra barn, visa respekt och 

hänsyn så byggs någon slags trygghet upp som gör att barnen vågar och kan mer 

inför andra. 

  

6.2.1.2 Förskollärarnas uppfattningar: lärande   

Lärande var en uppfattning som samtliga förskollärare pratade om men inte i 

lika stor utsträckning som delaktighet och den sociala träningen. En av 

förskollärarnas uppfattningar var att lärandet ligger i den sociala träningen och 

att de tränar att lyssna, ta hänsyn och respektera andra. En uttryckte att de har 

två samlingar varje dag varav en samling senare på dagen som är åldersindelad 

och att det då endast ingår barn som ska börja skolan till hösten. Tanken är att 

de ska svetsas samman och ha andra lärande aktiviteter som förbereder dem 

inför skolan.   
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Innan maten har vi en till samling som vi har delat upp efter barnens ålder. De 

äldsta barnen, som vi kallar Skolgruppen, har en egen samling som är mer 

anpassat för dem. De behöver utmanas mer så vi har lite olika lekar och 

aktiviteter i den samlingen.   

 

En av förskollärarna beskrev att man i de mindre samlingarna har ett mer 

specifikt mål som man vill att barnen ska lära sig. Det kan gälla specifika 

saker, som förberedelser inför skolan, och då väljer man att ha olika lekar och 

aktiviteter som dels inkluderar den sociala träningen, samt mer specifika teman 

som kan tänkas behövas inför skolan. Men samtliga förskollärare uttryckte att 

lärandet är något som genomsyrar hela dagen och inte endast den korta 

stunden som samlingen äger rum.   

 

Barn lär sig hela tiden. De lär sig genom leken och genom att ha roligt, just nu 

är de inne på matematik som de tycker är roligt, därför kör vi olika lekar som 

inkluderar matematiken på olika sätt, då får barnen roligt samtidigt som de får 

mer kunskap.  

Samlingen är inte för lärandets skull utan mer för du kan ju egentligen få in alla 

bitarna som ingår i samlingen in i resten av dagen på ett annat sätt. Så inte för 

just de sakernas skull, utan mer för gemenskapen och vi-känslan. 

  

6.2.2 Tema lustfyllt 

Förskollärarna ansåg att det viktigaste målet med samlingen, var att det skulle bli en 

lustfylld stund för barnen. De ska få känna sig sedda, uppskattade och ha en rolig 

stund tillsammans, samt få en god chans att skapa en vi-känsla i gruppen. Samlingen 

ska vara anpassad efter barnens behov och alla ska få känna sig viktiga.  

6.2.2.1 Förskollärarnas uppfattningar: delaktighet  

Samtliga förskollärare ansåg att samlingen är ett redskap för att alla barn ska 

bli sedda och hörda av varandra samt de vuxna, åtminstone under ett ordnat 

tillfälle under dagen. Uppfattningen om delaktighet som betydelsefull del i 

samlingen var ett återkommande begrepp under intervjuerna. Förskollärarna 

ansåg att den stunden på dagen då alla sågs är viktig och att man även då 

uppmärksammade de som var sjuka eller lediga.  
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Barnen ska få känna att de blir ihågkomna. 

Barnen ska få veta att resten tänker på mig, därför går vi igenom vilka barn som 

är här varje dag samt vilka som är sjuka eller lediga.  

 

Förskollärarna uppfattar att hela samlingen går ut på att främja delaktigheten 

och menar att fokuset på samlingen ska ligga på det. Det kan handla om att 

man sjunger en sång och nämner barnens namn i sången för att 

uppmärksamma det enskilda barnet. 

 

Vi försöker skapa ett moment där alla barn och vuxna kan dela en stund med 

varandra. 

På förmiddagen samlar vi alla som är här och vi brukar sjunga välkomstsången 

och nämna allas namn då, gå igenom dagen och vad som ska ske under dagen. 

Vi har även att varje dag får ett barn välja en sång ur melodikorgen(1) som vi 

sedan sjunger.  

(1. Melodikorgen är en korg som tas fram vid samlingen, den innehåller några sångpåsar med text och 

rekvisita, ur denna korg får ett barn välja en sång som ska sjungas vid samlingen.)  

 

6.2.2.2 Förskollärarnas uppfattningar: ha en rolig stund  

Det som tydligast framkom i intervjuerna var uppfattningen att det var viktigt 

att ha roligt under samlingen. Det uppfattade alla förskollärare som 

samlingens huvudsakliga syftet. Flera förskollärare uttryckte att samlingen 

inte får bli en stund där endast regler och rutiner ska tas upp, utan det ska vara 

ett lustfyllt moment som barnen ska tycka är roligt och intressant. Några 

förskollärare uttryckte att samlingen ska vara en stund då man umgås och har 

mysigt tillsammans, vilket de även uppfattat att barnen tycker att samlingen 

är. Nästan alla uttryckte att det viktigt att ta vara på barnens intressen om vad 

de tycker är roligt och låta dem påverka samlingens innehåll. De vill involvera 

barnen mer i samlingens utformning för att de ska uppleva att det blir en rolig 

stund.  

  



 

21(35) 

 

 

Mitt syfte med samlingen är att ha en trevlig och rolig stund tillsammans, men 

även att barnen ska få känna sig sedda, bekräftade. Det märks att barnen 

uppskattar den och tycker det är en mysig stund och jag tror det hänger lite på 

att vi inte har något långdragna och tråkiga samlingar, utan det blir ett kul 

moment i vardagen som alla orkar med.  

I samlingarna utformar vi innehållet utifrån vad barnen vill göra på samlingen, 

men det gäller att se till att just alla får sina röster hörda. 

 

Förskollärarna ansåg även att det är viktigt att känna efter hur det är i 

barngruppen just den dagen. Vissa dagar kan man sitta en längre stund i 

samlingen, andra dagar behöver man ta hänsyn till om man märker att man 

behöver korta av den. Likadant kan det vara så att barnen är mitt uppe i en bra 

lek, och det kanske är synd att störa den genom att kalla till samling. Man får 

helt enkelt vara lyhörd och utforma dagen efter barnens bästa.   

6.3 Likheter och skillnader mellan barns och förskollärares 

uppfattningar om samlingen i förskolan 

Generellt var förskollärarnas och barnens uppfattningar om samlingen relativt 

samstämmiga, men det som skiljde dem mest åt var uppfattningen om dess 

huvudfokus. Förskollärarna ansåg att målet med samlingen var främst att 

barnen skulle få en rolig stund och känna sig sedda, medan barnen ansåg att 

samlingen främst handlar om disciplin.  

Likheterna mellan parternas uppfattningar cirkulerade bland annat kring 

närvaron i samlingen. Förskollärarna nämnde att det är viktigt att alla barn ska 

få känna sig sedda, bekräftade, delaktiga i gruppen och veta att kompisarna 

tänker på en, även om man inte är på förskolan. Barnen uppfattade dock 

närvaro-momentet som ren information, att man ska veta vilka som är här och 

inte är här. Det nämndes inget från barnen om det som förskollärarna uppfattar 

är främsta målet med närvaro-stunden. Men båda parterna ansåg i alla fall att 

samlingen är ett moment som är relevant, men uppfattningarna kring syftet 

med samlingen skiljer sig åt.  

Något annat, som uppfattningarna var samstämmiga om, var att samlingen kan 

ses som skolförberedande. Enligt förskollärarna så är lärandet inte den främsta 

anledningen till att man har samling, då lärandet sker hela tiden under dagen, 

men samlingen är en bra chans att driva en mer planerad undervisning. Man 

kan väva in många olika undervisningsämnen i samlingen. Men det viktigaste 

som förskollärarna anser, är att barnen lär sig de sociala bitarna. Förskollärarna 
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ansåg att samlingen ger en bra möjlighet för barnen att lära sig vara samlade i 

grupp med gemensamma förhållningsregler, ta hänsyn och visa respekt för 

varandra. Barnens uppfattningar handlade mest om att de får lära sig i specifika 

undervisningsämnen, såsom matematik, månader, sånger med mera. Här är 

återigen ett moment som är lika men ändå olika gällande förskollärarnas och 

barnens uppfattningar. 
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7 Diskussion  

I detta kapitel kommer en granskning av vår metod och genomförande. Vidare 

kommer vi diskutera de resultat vi fått från vår undersökning, genom att 

återkoppla till det som framkom i bakgrunden. Avslutningsvis kommer några 

förslag till vidare forskning som vi kommit fram till under arbetets gång, samt 

pedagogiska implikationer.  

Vårt huvudsakliga syfte med studien var att undersöka barns och deras 

förskollärares uppfattningar om samlingen i förskolan, samt vilka likheter och 

skillnader det finns mellan respektive grupps uppfattningar.  

7.1 Metoddiskussion 

Studien grundar sig som sagt i fenomenografi, för att fokusera på uppfattningar 

från barn och deras förskollärare om samlingen. Att ha fenomenografi som 

grund är något vi varit nöjda med genom hela arbetet. Det har kunnat ge oss 

ett specifikt fokus och mål, och genom det har vi kunnat få en uppfattning av 

det vi faktiskt efterfrågade vid arbetets början.  

Själva genomförandet skedde via intervjuer, som vi anser fungerade väl för att 

få fram det vi var ute efter. Det subjektiva valet som Denscombe (2014) 

nämner, det vill säga att avsiktligt handplocka respondenterna för att få 

kunskap och relevans för det ämnet man söker, anser vi var ett gynnsamt val 

för att intervjuerna skulle bli givande och bekväma för båda parterna. Val av 

förskollärare och barn gjordes också utifrån det subjektiva valet (Denscombe, 

2014), dels för att intervjua förskollärare som har erfarenhet inom det ämnet 

som undersöktes, samt att intervjua barn som var i de åldrarna som har en 

utvecklad förmåga att föra samtal och uttrycka sina tankar. Eftersom vi har 

några års erfarenhet inom förskoleyrket samt kunskaper från studier, så 

underlättade det för oss i hur vi skulle gå till väga i intervjuerna för att det 

skulle bli ett så bra samtal som möjligt, för båda parterna. Valet av att använda 

intervju som undersökningsverktyg, känner vi oss nöjda med och hade inte 

valt något annat sätt. Intervjuerna med förskollärarna var okomplicerade och 

det gick som vi förväntade oss. Även med de flesta barn fungerade intervjuerna 

utan problem, utan svårigheterna uppstod när vi fick improvisera när de tänkta 

barnen var sjuka och vi istället fick intervjua barn vi visste var betydligt 

blygare och mer tystlåtna. Innan intervjuerna satt vi och småpratade och lekte 

en stund med barnen tills vi kände att de var bekväma med oss. Detta var 

särskilt viktigt med de nytillkomna barnen. Men stämningen kunde ändras fort 

när vi började förbereda oss inför själva intervjumomentet, genom att ta fram 
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dator och ljudupptagning. De blev genast mer reserverade och lite medvetna 

om den särskilda situationen. Eventuellt hade mer genomtänkta förberedelser 

gjort saken bättre. Såsom, att sätta på ljudupptagningen långt innan och ha den 

gömd, samt att memorera frågorna eller ha dem antecknade på ett diskret 

papper. Kanske hade det resulterat i mer utförliga svar från även de blygaste 

barnen. Förutom den aspekten så upplevde vi att dokumentera genom 

ljudupptagning via mobiltelefoner var ett bra val, då vi under intervjuerna 

kunde vara närvarande och fokusera på samtalet. 

Från början planerade vi för att även observera samlingar, men ändrade åsikt 

då vi ansåg att det inte var relevant för det vi faktiskt ville undersöka. I 

efterhand har vi insett att det nog ändå hade varit en fördel för oss att observera 

en samling och ha intervjuerna direkt efteråt. Detta hade kunnat resultera i att 

vi fått större förståelse för det barnen uttryckte, samt att det hade underlättat 

för barnen gällande återkopplingen. Men det kunde också medfört en risk att 

barnen reflekterat till endast den senaste samlingen, vilket eventuellt kunde 

gett oss en felaktig bild. Med vår valda metod att intervjua gav vi barnen en 

chans att kunna reflektera över samlingarna generellt, dessutom blev det mer 

tydligt vad barnen faktiskt tar med sig från samlingarna. I slutändan är vi ändå 

nöjda över att vi gjorde som vi gjorde.  

7.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat har varit en ordentlig ögonöppnare för oss. Vi var inte så 

förvånade över förskollärarnas uppfattningar om samlingen, men vi visste inte 

riktigt vad vi kunde förvänta oss från barnen. Förskollärarnas och barnens 

uppfattningar var samstämmiga i somligt, men olika i annat. Detta har 

resulterat i att vi kommer tänka till en extra gång innan vi antar något om barns 

uppfattningar. 

7.2.1 Diskussion kring barnens uppfattningar 

Inom våra år i förskolan har vi inte haft, eller hört att andra haft, direkta 

reflektioner eller utvärderingar tillsammans med barnen för att höra deras egna 

ord. Så vi antar att det inte är en vanlig rutin bland andra aktiva förskollärare. 

Därav var vi extra spända på hur utfallet skulle bli. 

Samtliga barn uppfattar att samlingen har ett tydligt moment av disciplin. Det 

är ett tillfälle där de ska lära sig att de ska sköta sig och uppföra sig. De ska 

tyst sitta på sina platser och räcka upp handen när de ska prata. Det stämmer 

överens med vad Morsing Berglund (1994) också lyft i sin forskning, att de 

disciplinerade handlingarna är det som barnen uttrycker tydligt och även att de 
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uppfattat samlingen som ett tillfälle på dagen där de får lära sig ordning och 

reda. Lärande uppfattas som syftet med samlingen, av nästan alla barn vi 

intervjuade. Barnens uppfattningar kan tolkas som att de har samling för att de 

ska lära sig något, samt att det är viktigt att vara med så man inte missar något. 

I Ehns (1983) etnografiska studie tar han också upp att barnen uttrycker 

samlingen som ett lärande moment, vidare menar Morsing Berglund (1994) 

att information, vad som ska ske och göras under dagen samt vilka uppgifter 

barnen har, tas upp i samlingen och att det är ett tillfället som betraktades som 

ett informationstillfälle för barnen. Likadant kan vi tolka att närvaro och 

struktur uppfattas som relevanta delar i samlingen för barnen, då barnen 

uttryckte att det är vid samlingen de får information om vad som ska hända 

under dagen eller och vilka som är närvarande. 

Enligt förskollärarnas uppfattningar har barnen roligt under samlingarna, men 

“roligt” var något som nämndes minst bland barnen. Eventuellt hade vi fått 

andra svar om vi höll intervjuerna med barnen direkt efter en samling när 

minnena var färska. Då kanske de hade nämnt mer om det roliga i samlingen. 

Här visas alltså tydligt att det inte är de roliga delarna barnen främst kommer 

ihåg efteråt - utan att de måste lära sig att sitta stilla, vara tysta och lyssna på 

“fröken”, något som även Morsing Berglund (1994) nämnt i sin forskning.  

Vi reflekterade över detta med disciplin, något som barnen pratade mest om. 

Det var tydligt att barnen uppfattade samlingens syfte, till stor del, som ett 

tillfälle att lära sig att lyssna, sitta still och vänta på sin tur med mera. Det är 

lätt att anta att barnens uttryck för disciplin, har en negativ värdeladdning. Men 

de flesta barn tycker om att känna sig duktiga och lära sig saker, trots att de 

inte skulle beteckna det som “kul”. Så man bör nog inte anta att barnen har 

negativa uppfattningar om samlingen bara för att de uttrycker att den handlar 

mer om disciplin än att ha roligt, och det i något dyster ton. Men vi hade såklart 

en förhoppning om att barnen skulle lysa upp och prata upprymt och glädjefyllt 

om samlingen, men så var inte riktigt fallet. Det blir istället något för oss att 

sträva emot. 

Vi kan alltså tydligt se att den forskning vi fick fram om barns uppfattningar 

om samlingen, stämmer överens med vårt resultatet från vår studie. Barn 

uppfattar således att samlingen mer handlar om måsten och disciplin, än att 

lustfyllt lära sig saker. Utvecklingen i detta avseende har således inte ändrats 

på 20-30 år. För oss är detta ett tydligt tecken på att något måste ske med 

samlingen. Vi måste tänka om och göra samlingen mer attraktiv och tilltalande 

för barnen.  
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7.2.2 Diskussion kring förskollärarnas uppfattningar 

Enligt förskollärarnas uppfattningar tolkar vi att social träning används i 

samlingen för att träna barnen att visa hänsyn och respekt för varandra, samt 

att fungera och uppföra sig i större sammanhang, Detta överensstämmer med 

vad Davidsson (2000) nämner att förskollärarna uttrycker som ett av syftena 

med samlingen. Även Ehn (1983) belyser den sociala träningen som 

huvudsakligt syfte utifrån förskollärarnas uppfattningar om samlingen. 

Förskollärarna i vår studie uppfattar även samlingen som viktig för att skapa 

vi-känsla för att bidra till en trygg barngrupp. Detta är något som Rubinstein 

Reich (1996) också beskriver i sin doktorsavhandling. Vi tolkar att lärande i 

samlingen är den del som “våra” förskollärare betonar minst. Betydligt mer 

fokus låg på att utveckla barnens sociala kompetens för att skapa en god 

gemenskap. Detta speglar även Davidsson (2000) i sin studie, som menar att 

samspel och respekt är viktiga mål med samlingen. Delaktighet, som vi 

tolkar det utifrån förskollärarnas uppfattningar, är ett arbetssätt för att se det 

enskilda barnet, samt att varje barn är värdefullt och ihågkommet oavsett om 

de är på plats eller inte. Alla har rätt att bli sedda, hörda och känna sig 

respekterad av andra. Att ha en rolig stund var det som var viktigast, enligt 

förskollärarna. Vi uppfattar det som att samlingen inte primärt ska vara en 

stund av korrigering och reglering, utan vara en rolig och mysig stund som 

barnen ska se fram emot, då man styrt samlingens innehåll och utformning 

utifrån vad man tror att barnen uppskattar och behöver lära sig.  

Förskollärarna uppfattar det som att deras barn har roligt i samlingen, vilket 

de förmodligen har, men det är inte det som barnen lägger på minnet. Hur 

kommer det sig? Förskollärare är bra på att utvärdera och reflektera över 

samlingen, men hur ofta händer det att de utvärderar och reflekterar 

tillsammans med barnen? Det är ju trots allt för barnens skull som samlingen 

sker, och det talas gott om att samlingen är utformat och anpassad efter dem. 

Men vad grundar det sig i egentligen? I förskollärarnas eller barnens 

uppfattningar?  

7.2.3 Diskussion kring likheterna och skillnaderna av barnens och 

förskollärarnas uppfattningar 

När vi utvärderade svaren från barnen och förskollärarna stod det klart att 

barnen tydligt uppfattade de olika momenten under samlingen, men att 

förskollärarnas mål och syfte med momenten, gick barnen förbi. Detta skulle 

man lätt kunna avhjälpa med att förklara tydligt varför man gör si eller så, 

exempelvis sjunger närvarosången för att alla ska känna sig sedda och 

bekräftade, lägga märke till vem som är borta, och få veta att detsamma sker 
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när de inte är där. Genom att förklara tydligare så kan ju momentet få en 

djupare innebörd och man hjälper dem att ‘länktänka’. Poängtera att eftersom 

vi gör detta (närvarosången) så kommer alla kompisarna tänka på mig den 

gången som jag är hemma och är sjuk.  

Vi är övertygade om att samtliga barn vi intervjuade uppskattar samlingen och 

anser att den är värdefull. Men det verkar inte som att de uppfattar samlingen 

på det viset som förskollärarna önskar att de gjorde. Det var även tydligt att 

förskollärarna vi intervjuade var passionerade i sitt arbete och engagerade i att 

planera och skapa roliga och betydelsefulla stunder för barnen. Men 

kommunikationen och förståelsen för vardera parters uppfattningar kan dock 

förbättras och utvecklas genom att reflektera och utvärdera tillsammans, vilket 

förhoppningsvis kan leda till ännu mer givande samlingar. 

Att det saknas förståelse mellan barn och förskollärare beror enligt Morsing 

Berglund (2004) på att barn uppfattar saker som görs på en begäran av en 

vuxen svårare, än lekar och aktiviteter som barnen initierar på egen hand. Det 

som sker då är att barnet uppfattar förväntningarna men inte målet med det 

som som förskollärarna har, vilket i sin tur leder till att uppfattningarna skiljer 

sig mellan parterna.  

7.2.4 Pedagogiska implikationer 

Pedagogiska implikationer av vår studie är att det förutsätts att förskollärare 

väljer att kommunicera, lyssna och utvärdera tydligt, tillsammans med 

barnen. Som det visade sig, så är det tämligen stor diskrepans mellan vad 

förskollärarna tror att barnen tycker, till vad barnen själva de facto säger att 

de tycker. Samlingen har en stor potential till att vara ett mycket bra och 

värdefullt verktyg, gällande både lust och lärande, men det hänger på utökad 

lyhördhet och konkret kommunikation, förskollärare och barn emellan.  
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7.2.5 Förslag till vidare forskning  

Som förslag till fortsatt forskning vore det intressant att göra en liknande studie 

med sina egna barn på avdelningen, för att stämma av hur deras uppfattningar 

om samlingen ser ut, jämfört med våran ambition. Därefter göra regelbundna 

utvärderingar tillsammans med barnen, i hopp om att upptäcka om vi är på rätt 

spår, och att barnen får känna att deras tankar och ideer värdesätts och bejakas. 

Efter att ha arbetat på det viset under en längre tid, gör man en precis likadan 

studie som från början, med samma frågor, för att se hur det har utvecklats. 

Förhoppningsvis ger det ett resultat av mer samsynt uppfattning om 

samlingen, både ur förskollärare och barns perspektiv, samt stärkt barnens 

känsla av att de kan vara med och påverka sin egen tillvaro. 

Vi hoppas att forskningen kring detta ämnet fortsätter och att vi genom detta 

arbete kan bidra med att alla som läser denna studie förhoppningsvis får ny 

inspiration och insikt om samlingen, dess syfte och alla deltagarnas 

uppfattningar om den.  

7.3 Avslutande ord  

Utifrån vår litteraturundersökning kan vi konstatera att samlingen i stort sett 

inte har utvecklas så nämnvärt, utan den är fortfarande rätt lik hur den var när 

Fröbel introducerade den. Både till innehåll och form. Men vi kan ändå se en 

liten utveckling i syftet med samlingen. Då enligt vissa forskare, som 

Rubinstein Reichs (1996), har den gått från att fokusera på att vara 

skolförberedande till att främst vara en lustfylld stund för barnen. Men enligt 

Emilson (2007) är det tvärtom, att den gått från att ha ett socialiseringssyfte 

till att fokusera mer på kunskap och vara skolförberedande. Så det vi kan 

konstatera utifrån det är att samlingens utveckling inte är skrivet i sten och att 

det finns anledning att bejaka den framtida utvecklingen.  

Det har varit intressant att studera uppfattningar om samlingen närmre, både 

ur barnens och förskollärarnas perspektiv. Vi har lärt oss mycket under denna 

tid. Trots att samlingen inte nämns i läroplanen så insåg vi ändå, med den här 

undersökningen, att det är en väldigt central och viktig del i förskolan som 

samtliga i förskolan uppfattar som värdefull. Vi finner det även intressant att 

Fröbels förskolepedagogik och teorier än idag inspirerar våra förskolor och 

dess samlingar. Trots stora samhällsförändringar så har barn alltid varit barn 

över alla tider. Det som intresserade barn då, det intresserar även barn idag, 

och lusten att lära finns till för oss alla att bejaka.  
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Det som intresserade och förvånade oss mest var hur olikt barnen och 

förskollärarna uppfattade samma fenomen. De tog som sagt upp liknande delar 

i samlingen som de uppfattar som viktiga, men uppfattningarna om vad dessa 

innebär och betyder rådde det delade meningar om. Vi visste inte vad vi kunde 

förvänta oss för resultat innan denna studie. I efterhand är vi glada över att vi 

valde att undersökte just detta, då vi nu har fått ökad insikt och förståelse för 

hur lätt alla våra goda föresatser och mål kan gå, till viss del, förlorade, just 

bara för att vi inte tillräckligt tydligt kommunicerat detta med barnen. Det är 

ju trots allt vår främsta uppgift i förskolan, att rusta barnen med vetskapen om 

att de är viktiga och deras åsikter och uppfattningar är värdefulla, att de ska få 

utvecklas och lära på ett lustfyllt sätt där de alla kommer till sin rätt. Vi vill ju 

att alla barn ska få växa till, både i självkänsla och självförtroende, samtidig 

som de utvecklar en god förmåga att lyssna till, och se, även andras behov. Då 

börjar ju arbetet med oss 
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Bilaga 1 - Intervju med förskollärare  

  

Information om studiens syfte   

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare och barn uppfattar 

samlingen, och om det finns likheter/skillnader mellan förskollärarnas och 

barnens uppfattningar.   

 

Information om etik  

All information om Dig kommer förbli anonym genom hela arbetet. Det 

inspelade materialet och dina svar kommer behandlas med sekretess och 

kommer enbart sparas tills vår uppsats är godkänd, därefter kommer det 

raderas. All information kommer behandlas varsamt och du kan avbryta eller 

ångra din medverkan i studien när och om du vill.   

 

● Vill du delta i vår studie?  

● Godkänner du att vi spelar in intervjun?   

● Har du några övriga frågor?   

 

intervjufrågor:   

● Hur länge har du arbetat som förskollärare? - vilka åldrar jobbar 

du med nu?  

● Vad är din syn på samlingen i korta drag?  

● Vad brukar ni göra på samlingarna? -varför?  

● Anser du att samlingen som moment är viktig? - varför?   

● Vad anser du är syftet med dina samlingar?   

● Vad vill du att barnen ska lära sig i samlingen?   

● Vad tror du att barnen har för uppfattningar om samlingen? Vad 

uppskattar de, respektive inte uppskattar?   
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Bilaga 2 - Intervju med barn  

  

Information om studiens syfte  

Vi vill lära oss mer om er samling och vad du tycker om den.   

 

Information om etik  

All information om dig kommer vi hålla hemligt, och det är ingen som 

kommer få reda på att det är just du som har varit med i den här intervjun. 

Om du inte vill vara med längre så får du avbryta när du vill.   

 

● Vill du vara med i den här intervjun?  

● Går det bra att jag spelar in vårt samtal så jag lättare kan komma 

ihåg dina svar bättre?   

 

Intervjufrågor  

● Hur många år är du?  

● Vad är en samling?   

● Vad brukar ni göra på samlingen? - vet du varför?  

● Vad tycker du är roligt att göra på samlingen? - vad tycker du inte 

är roligt att göra på samlingen?  

● Varför tror du att ni har samling?    

● Tycker du att samlingen är viktig? - varför?  

● Vad tror du dina förskollärare tycker om samlingen?  

● Vad tycker du om samlingen?   

● Brukar du lära dig något av samlingen? - vadå till exempel?   
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Bilaga 3 - meddelande till förskollärare  

Hej!  

Vi heter Alexandra Wedebrand och Shilan Saleh och läser vår sista kurs på 

förskollärarutbildningen på Linneuniversitetet i Kalmar. Just nu arbetar vi 

med vårt examensarbete, där vi undersöker förskollärares och barns 

uppfattningar om samlingen i förskolan. Därför önskar vi få komma i kontakt 

med er och göra en enskild intervju med någon utbildad förskollärare och 

några barn i femårsåldern som förhoppningsvis inte är allt för blyga för oss 

som nya ansikten. Vi önskar även att få spela in intervjuerna med 

ljudupptagning så vi lättare kan komma ihåg vad som sagts.  

Medverkan är såklart helt frivillig och kan även avbrytas när som om man 

har ångrat sitt deltagande. Alla personuppgifter och allt som kan kopplas till 

deltagarna kommer att hållas anonyma i vår studie, och ljudinspelningarna 

kommer raderas så fort vårt arbete blir godkänt. Det är endast vi som skriver 

arbetet som kommer ha tillgång till alla uppgifter och inspelat material.   

Vi är oerhört tacksamma för all hjälp vi kan få! Vi bifogar de tänka 

intervjufrågorna så det ska finnas en chans att få vara förberedd eller tänka 

igenom sitt svar om så önskas. För vidare frågor eller information så kan ni 

lättast nå oss via mail: aw222ux@student.lnu.se eller ss223ia@student.lnu.se    

Om någon av er kan tänka sig att delta i vår studie så vore vi även 

tacksamma om ni kan hjälpa oss nå ut med information till era barns 

vårdnadshavare, så vi kan få in godkännande från dem innan vi kommer och 

besöker er. Vi bifogar en kopia av ett meddelande till vårdnadshavarna.   

 

Vår handledare: Gunilla Rosendahl, gunilla.rosendahl@lnu.se   

  

Tack på förhand!  

Alexandra Wedebrand & Shilan Saleh  
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Bilaga 4 - meddelande till vårdnadshavare   

Hej!  

Vi heter Alexandra Wedebrand och Shilan Saleh och läser vår sista kurs på 

förskollärarutbildningen på Linneuniversitetet i Kalmar. Just nu arbetar vi 

med vårt examensarbete, där vi undersöker förskollärares och barns 

uppfattningar om samlingen i förskolan. Därför önskar vi få komma i kontakt 

med avdelningen X och göra mindre intervjuer med era barn. Vi kommer 

intervjua barnen om deras tankar kring samlingen i förskolan, och kommer 

spela in med ljudupptagning så vi lättare kan komma ihåg vad barnen sagt.    

Medverkan är såklart helt frivilligt och kan även avbrytas när som om man 

har ångrat sitt deltagande. Alla personuppgifter och allt som kan kopplas till 

deltagarna kommer att hållas anonyma i vår studie, och ljudinspelningarna 

kommer raderas så fort vårt arbete blir godkänt. Det är endast vi som skriver 

arbetet som kommer ha tillgång till alla uppgifter och inspelat material.   

För att kunna intervjua barnen behöver vi vårdnadshavarnas skriftliga 

godkännande.   

 

För vidare frågor eller information så kan ni lättast nå oss via mail: 

aw222ux@student.lnu.se eller ss223ia@student.lnu.se    

 

Tack på förhand!  

Alexandra Wedebrand & Shilan Saleh  

………………………………………………………………………………  

▢ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn intervjuas (med ljudupptagning)  

▢ NEJ, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn intervjuas (med ljudupptagning)  

 

……………………………..  ………………………......  

Barnets namn   Datum  

……………………………. . …………………………..  

Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift
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