
  
Institutionen för pedagogik 

  

 

 

 

 

 

Samlingens pedagogiska syfte 
En fråga om kompetenta pedagoger, pedagogisk dokumentation, 

läroplan för förskolan 2010 och ledarskapets betydelse 

 

Åsa Karlsson 
Monica Wikström 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Examensarbete 15hp    
Lärarutbildningen VT 2011 
Handledare: Per-Eric Nilsson  
Examinator: Lena Stenmalm Sjöblom             
                 
 



 

 

 
 

 

SAMMANFATTNING 
 

Åsa Karlsson & Monica Wikström 

 

Samlingens pedagogiska syfte 
En fråga om kompetenta pedagoger, pedagogisk dokumentation, läroplan för förskolan 2010 

och ledarskapets betydelse 

 

The pedagogical purpose of the circle time  
A question about the qualifications of the pedagogues, the pedagogical documentation, the 

curriculum of preschool 2010 and the significance of the leadership  

      38 sidor 

 

Avsikten med undersökningen är att klarlägga om det finns ett pedagogiskt syfte med 

samling, en traditionell aktivitet som förekommer dagligen i förskolan. Vi vill även 

efterforska vad som styr innehåll, lärande och hur pedagogiskt ledarskap utövas. Med 

anledning av detta har vi använt oss av en kvalitativ metod vid undersökningen av sju 

observationer, och tolv semistrukturerade intervjuer med förskollärare och förskolechefer. 

Undersökningen har utförts på kommunala och privata förskolor i två större kommuner i 

Sverige.  

  

Resultatet visar att förskollärarna har ett pedagogiskt syfte med samlingen, som illustreras av 

ett lärande främst utifrån sång, rörelse och matematik, vilket går att härröra till Läroplan för 

förskolan Lpfö98 (reviderad 2010). När det kommer till innebörden av begreppet pedagogiskt 

syfte, uppfattar vi däremot inte att alla delar som kartläggning, planering, utvärdering och 

uppföljning för att synliggöra barns lärande och för att utveckla verksamheten förekommer. 

 

Nyckelord: Barnsyn, lärande, Läroplan för förskolan (Lpfö98), Läroplan för förskolan 

(reviderad 2010), pedagogiskt ledarskap, pedagogiskt syfte, samling. 
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1. Inledning 

Anledningen till undersökningen av samlingssituationen på förskolan är att vi upplever att 

samling i helgrupp på förskolan ofta fungerar som en oreflekterad tradition. Av erfarenhet 

från det egna arbetet som förskolepedagoger upplever vi att samling är något som alla 

förskolor har, men att det pedagogiska syftet ofta är otydligt eller saknas helt. Samlingens 

innehåll dokumenteras sällan, följs inte heller upp för reflektion, diskussion eller utvärdering. 

Vi saknar debatten som vi tror behövs för att få ett mer professionellt och medvetet 

förhållningssätt till aktiviteten samling. Hur kopplas samlingen till styrdokumenten? Vilken är 

bakgrunden till att samlingar hålls och hur har innehållet i samlingen förändrats historiskt? 

Vad används samlingen till och behövs den, i så fall till vad lämpar den sig bäst? Hur ser 

samlingen ut på alternativa förskolor, liknar de generellt sett de samlingar kommunala 

förskolor har eller skiljer det sig, och i så fall i vilket eller vilka avseenden? Är samlingen 

frivillig eller obligatorisk? Tar styrdokumenten upp något inom just detta område, finns där 

några speciella riktlinjer i Läroplan för förskolan 98 (rev 2010)? Till sist vill vi undersöka hur 

det pedagogiska ledarskapet fungerar i sammanhanget. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att belysa hur det pedagogiska syftet med samlingen är utformat och i vilken 

mån det förekommer. Vi vill också kartlägga hur samlingsstunden lämpligast planeras och 

används för implementering av ett pedagogiskt syfte utifrån arbetet med strävansmålen i Lpfö 

98 (rev), och göra samlingsstunden till en medveten lärandeprocess. Vi vill bidra med 

fördjupad kunskap och skapa debatt i frågan.  
 

 Varför har vi samling i förskolan idag?  

 Hur och utifrån vad planeras samlingar generellt? 

 Vilka pedagogiska dilemman kan uppstå i samlingssituationen, varför uppstår de och 

hur kan man lösa dem? 

 Hur visar sig pedagogernas barnsyn och barnens inflytande och delaktighet i 

samlingen? 

 Förekommer pedagogisk dokumentation av samlingen?  

 Vad har det pedagogiska ledarskapet för betydelse för samlingens innehåll och 

struktur?  

 

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera storbarnsavdelningar där barnen är i åldrarna tre till 

fem år.  

 

1.3 Begreppsförklaringar  

I begreppet pedagoger ingår både förskollärare och barnskötare. I begreppet förskolechefer 

ingår rektorer, enhetschefer och förskolechefer. Med pedagogisk dokumentation menas 

observation, skriftlig dokumentation, analys och reflektion i arbetslaget, utvärdering, 

utvecklingsstrategier. 

 

 



5 

 

2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Utifrån ett vetenskapligt arbetssätt avser vi att undersöka om det förekommer ett pedagogiskt 

syfte med samling på förskolan. Litteratur skriven specifikt om samling i förskolan är svår att 

hitta. Vi har till stor del använt oss av Rubinstein Reich (1996) Samling i förskolan, som 

bygger på hennes doktorsavhandling i ämnet och Emilsson (2008) Det önskvärda barnet där 

hon i sin avhandling skriver om samlingens betydelse i förskolan. Dessa två forskare har 

bidragit med värdefulla forskningsresultat för vårt arbete. Vidare har vi använt oss av 

litteratur som återspeglar ett historiskt perspektiv, lärandets förutsättningar och vilka faktorer 

som påverkar samlingens utformning. Vidare belyses vilken betydelse det pedagogiska 

ledarskapet har, och i detta inräknas pedagoger och förskolechefer och vilken barnsyn som 

återspeglas. Vi har även synliggjort pedagogisk dokumentation och dess betydelse för 

verksamhetens utveckling och slutligen vilka kriterier som kan vara av betydelse för en 

pedagogisk samling. 

  

2.1 Historik  

En visionär som har haft betydelse för pedagogiken var Jean Jack Rousseau (1712-1778), en 

schweizisk filosof. Andersson (2001) skriver att Rousseau menade att det viktigaste var att 

utgå från barnets intresse, deras lust och egen vilja, men även att som vuxen ta ansvar. Han 

menade att barn lär genom egna erfarenheter. Rousseaus barnsyn utgick från hans 

föreställning av begreppet mognad, där mognad innebar att barnet skulle få agera utifrån sitt 

behov och själv göra sig erfarenheter utan inblandning av lärare. Han ansåg att läraren var 

uppfostrare och skulle ha ett förhållningssätt som skulle vägleda barnet inför kommande 

sociala samvaro, med andra ord låta barnet göra sina upptäckter, men att som pedagog ha ett 

syfte med det. Cirkeln som Rousseau omnämner i sitt resonemang blir intressant med tanke på 

samlingens ursprungliga form. Enligt Rousseaus exempel med undervisning av moraliska 

frågor var denna cirkel given för att kunna uppnå resultat. Frågeställningarna och svaren hölls 

inom denna ram för barnens förmåga att förstå.  

  

Det figurerade ytterligare en visionär från 1900-talet vid namn Loris Malaguzzi (1921-1994), 

en man av italienskt ursprung. Han är den person som har satt staden Reggio Emilia på 

världskartan, och många har vallfärdat dit för att kunna ta del av den pedagogik som han 

företrädde. Malaguzzi hade blivit inspirerad av Dewey, Piaget, Vygotskij och deras inflytande 

som psykologer och pedagoger. Hans avsikt var att ge barnen makt över sina egna 

läroprocesser genom att låta dem forska, och därigenom arbeta vetenskapligt för att finna 

egna resultat. Visionären Malaguzzis strävan var att i projektarbete underbygga ett intresse för 

projektets klarläggande, och samtidigt ett tillfälle att ta reda på barnens olika kunskaper, 

förväntningar och tankar inför planeringen av arbetet.  

 

Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852) var en tysk pedagog som anses ha haft det 

största inflytandet för den tidiga förskolepedagogiken i Sverige, han beskrivs som 

barnträdgårdens anfader, och förordar en utvecklingspedagogik Han startade en lek- och 

sysselsättningsanstalt som skulle fostra barn till fria människor (Fröbel 1995, red. Johansson). 

”I barnträdgården skulle människoplantan vårdas, ansas och utvecklas för att så småningom 

blomstra” (Öman 1991:23). Författaren visar förutom detta på att han utformade föreskrifter 

om hur den inre och yttre miljön skulle arrangeras för barnens bästa. Fröbels ansats vad gäller 

utveckling enligt den ’sfäriska lagen’ utgick från lek, exempelvis rörelse- och sånglekar. När 

det handlade om sysselsättning illustrerade han det med djur- och trädgårdsskötsel och 

hushållsarbete, där hans symbolik stod för livsenhet, livssammanhang samt livsharmoni. Hans 
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lekmaterial Fröbelgåvor var utformade utifrån geometriska grundformer att arbeta med, och 

för att förkovra sig i begreppsbildning. De tjugo lekgåvorna är fyllda av symboler.    

 

Anna Eklund (1872-1942) var banbrytare och startade den första barnträdgården i Sverige 

1896. Hon lade även grunden för Fröbelseminariet 1897, Sveriges första seminarium som 

utbildade barnträdgårdsledarinnor, som ett antal år senare, närmare bestämt (1908/1909) blev 

upphov till utbildning för barn i förskoleåldern. 

 

Två andra väl kända pionjärer var Ellen (1874-1955) och Maria Moberg (1877-1948). De 

öppnade tillsammans en avgiftsfri Folkbarnträdgården i Norrköping 1901. Den fröbelska 

pedagogiken var föregångare till det pedagogiska program som utvecklades kring sekelskiftet. 

Därefter kom den progressiva pedagogiken med John Dewey i spetsen, och ett antal år senare 

aktivitetspedagogiken, för att därefter följas av barnpsykologisk forskning. Dessa tre 

inriktningar får sina förklaringar senare i arbetet. 

 

I Jord för växande skriver Skolverket (1998) utifrån det historiska perspektivet om förskolan 

och förskolepedagogikens framväxt både utomlands och i Sverige. Mot den bakgrunden 

hamnar läsaren i förra sekelskiftet och årtionden runtomkring för att ta del av de nya 

pedagogiska tankarna som skulle visa sig skapa ”det framtida samhället och den framtida 

moderna människan” (a.a:7). Ellen Key (1849-1926) var en av förgrundsfigurerna för den 

progressiva pedagogiken och gav år 1900 ut Barnets århundrade. Andersson (2001) skildrar 

Keys livsverk genom att författaren poängterar att hon blev en person som gjorde sin röst hörd 

inte bara inom Sverige utan även utomlands. En anledning var Keys bestämda intentioner om 

hur barn borde uppfostras. Hennes utgångspunkt var att all undervisning skulle utgå från 

barnets självverksamhet och därmed anpassas individuellt. Några viktiga och betydelsefulla 

kunskaper som Key ansåg att barnen behövde med sig i bagaget var den geometriska 

åskådningsgrunden. Hennes tankar om detta följde ett mönster utifrån Fröbel och hans 

pedagogik med Fröbelgåvorna. Geometriska former fanns sedan tidigare även med i 

Rousseaus tankebanor. Även räknesätt som addition, subtraktion, multiplikation och division 

ansåg hon värdefulla att kunna.  

 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog och enligt Andersson (2001) 

en mycket betydelsefull person för progressiva och radikala skolkriterier. Han var 

pragmatiker och ansåg att kopplingen mellan teori och handling var avgörande för om teori 

och praktik var överensstämmande. Dewey ansåg att barn skulle uppfostras till att själva få 

prova sig fram i olika sammanhang, och han myntade begreppet ”learning by doing” vilket 

innebar att teori och praktik följdes åt. Dewey hade insett att utbildning måste börja med 

barnets prestationsförmåga, intressen och erfarenheter. När det handlade om att utgå från 

barnens erfarenheter innebar det dock inte en kravlös utbildning, tvärtom blev utgångspunkten 

ett målinriktat arbete, där pedagogerna skulle stimulera aktivt. 

  

2.2 Samling i förskolan  

Lena Rubinstein Reich (1996) är en av få författare som skriver om samling i förskolan, om 

samlingens ursprung, innehåll och betydelse för barn och vuxna i förskolan. Författaren 

definierar samling enligt följande:  

 
Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter samlade, ofta i en cirkel, och har 

gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna. Den är ett regelbundet återkommande 

moment i förskoleverksamheten och hålles på en bestämd plats och på en bestämd tid (Rubinstein 

Reich 1996:8).  
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Formationen av barn och vuxna vid samling utgår oftast i form av en cirkel, vilket får till följd 

ett jämlikt sätt att i mötet kunna se varandra. Ursprunget till samling anses komma från 

Fröbel. Enligt Andersson (2001) går det att spåra samlingens syfte ännu längre tillbaka i tiden, 

vilket framkommer i visionärerna där Rousseaus tankebanor omnämns i hans exempel med 

undervisning av moraliska frågor var denna cirkel given för att kunna uppnå resultat. 

Frågeställningarna och svaren hölls inom denna ram för barnens förmåga att förstå.  

 

Rubinstein Reich (1996) skriver att resultat från studier från forskare i Norge, Sønstabo 

(1978) visar på att samlingen förekommer dagligen med likartade inslag av 

”sång/musik/rörelse, sagor/berättelser, upprop, väder, datum och information” (a.a:13). Andra 

ämnen är natur, djur, årstider eller högtider. Med tanke på att författaren utgår från att Fröbel 

är upphovsman till samlingen kan det dras paralleller till de ämnen som omnämns, och 

följaktligen även till cirkelns betydelse vilket leder till det kretsloppstänkande som uppstår i 

sammanhangen. Vidare refererar författaren till andra undersökningar utförda av andra 

forskare, Bae m.fl. (1985) som har utgått från interaktionen mellan vuxen - barn i förskolan, 

dessa har inte enbart handlat om samlingar utan även i andra samspel. Resultat visar på ett 

språkspel som domineras av den vuxnes agerande i att ta taltiden i anspråk för information, 

introduktion av nya ämnen, frågor och möjligheter till att avbryta i samtalen. Observationer av 

samlingarna har också visat på att pedagogen i dialog med barnen, glömmer att bekräfta 

barnets inlägg i samtalet, för att i stället enbart använda deras inlägg för eget bruk i sitt 

lärande till barnen. Författaren vill med detta belysa att barnet tystnar i stället för att 

stimuleras till dialog. Pedagoger har i undersökningarna uttalat att samling i förskolan har ett 

syfte, om än det varierar. Ett alternativ är, att det är undervisning som ska utföras, en 

kunskapsförmedling. Lika viktigt är att syftet anses utgå från social träning med att tala inför 

andra och även att lyssna in andra. Skolförberedande är också en åsikt som framkommer, och 

slutligen anses samlingen vara en möjlighet för samvaro. 

 

Samlingens innehåll enligt Rubinstein Reich (1996) är närvaro – upprop, som antar varierande 

former. Almanackan är ett inslag med ett syfte som är diskuterbart om varför den ska finnas 

med. Författaren ställer sig frågande till förekomsten av den och finner att det snarare handlar 

om en återkommande ritual. Sång, spel, rörelse och lekar utifrån ramsor förekommer ofta, och 

där sånger fyller ett antal funktioner, där författaren bland annat nämner att det ska vara roligt 

och skapa samhörighet. Kombinationen sång och rörelse ger utlopp för spring i benen 

tendenser, såväl som att sånger och rörelselekar innebär möjligheter till social träning och 

disciplinering. Vidare finns sånger som är begreppstränande och ramsor som övar upp den 

språkliga medvetenheten inför läsinlärning. Samtal definierar Rubinstein Reich som ”verbal 

interaktion som omfattar minst en vuxen och flera barn och som handlar om något speciellt 

ämne” (a.a:18). Exempelvis om vad man gjort tidigare, det kan åskådliggöras som 

information över dagens innehåll, ett uppfostrande syfte och avslutningsvis med 

begreppsträning när ett tema avhandlas. Lekar kan också förekomma i samlingen i form av 

gissningslekar, begrepps- och minnestränande lekar, rams- och rörelselekar, för att som 

tidigare nämnts skapa samhörighet i gruppen. 

    

Som tidigare nämnts har Fröbel haft en stor inverkan på förskolan genom sin pedagogik och 

genom sina fröbelgåvor som är formade utifrån de geometriska formerna. Cirkeln var den 

mest framträdande av dem, och genom att röra sig runt i cirklar ville han framkalla känslan av 

det oändliga hos barnen. Genom att använda cirkelformen bland annat i rörelselek och i 

samlingar skapades en symbolik för social samhörighet. Med andra ord illustrerar cirkeln att 

alla är delaktiga i en gemenskap i det lilla såväl som i det stora sammanhanget.  
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Moberg har i boken Barnträdgården av Sandels & Moberg (1945) skrivit ett kapitel som fått 

namnet Samlingsstunden, som på ett ingående sätt beskriver på vilket sätt den ska 

upprätthållas. För det första anser hon att det ska finnas en plats att samlas kring dagligen för 

att skapa en högtidlig stämning. För det andra en tydlig rekommendation om hur länge (15-20 

minuter) en samling ska pågå. Likaså är hennes uppfattning att inte för många barn ska ingå i 

samlingen, och på samma sätt hur åldersspridningen ser ut i barngruppen för att barnen ska bli 

tillgodosedda utifrån innehåll. Vidare belyser hon sin åsikt om lärarens sätt att sitta, röst och 

språk för att i möjligaste mån nå ut till barnen. Almanackan gav upphov till att lära sig 

veckodagarna, månaderna, årstider, väder och naturens skiftningar (Rubinstein Reich 1996). 

 

Vidare relaterar Rubinstein Reich (1996) till vilket inflytande Elsa Köhler (1879-1940) har 

haft på förskolans utveckling genom aktivitetspedagogiken som ombildades till 

utvecklingspsykologins principer. Det intressecentrum som introducerades från barnens 

intressen, där samlingen hade krav att vara metodiskt planerad utifrån sång, saga, samtal och 

hållas under 20-30 minuter. En didaktiskt ansats med vad, hur, varför och för vem frågor. 

Dessutom fanns krav på att det skulle vara barnanpassat och kopplat till barns utveckling. En 

intervjuad metodiklärare uttalade sig om samlingens innehåll ”[…] en samling det är inte bara 

att sätta sig ner med en bok och sjunga en sång och så är den samlingen över, utan det ska ha 

ett verkligt innehåll för barnen […]” (1996:35).  

 

Rubinstein Reich (1996) skriver att i Råd och anvisningar från 1959 och 1963 utarbetas 

kriterier som påvisar vikten av en god dagsrytm, och där samlingar ingår med innehåll av 

musik, sång och samtal. Ytterligare argument för samlingens betydelse är den utgår från 

social, moralisk fostran och språkstimulans. Vid detta grupptillfälle ges tillfällen för svar på 

barnens frågor, de lär sig begrepp om rätt och fel. Utvecklingspsykologins teorier fick ett 

ansikte genom Arnold Gesell (1880-1961) som belyste att barnets mognad, ålder och behov 

av regelbundenhet styrde samlingens utformning.  

 

När Barnstugeutredningen kom1972 rekommenderades dialogpedagogik som arbetssätt vilket 

innebar att det enskilda barnet var mer i fokus än gruppens betydelse. En ny tid av frigörelse 

och självförverkligande hade intagit arenan, vilket i sin tur medförde ifrågasättande av regler 

och normer. Samlingen förpassades till ett före detta traditionellt förehavande från den 

tidigare så viktiga meningen med samling. Ordet samling blev ett fult ord, men förekom trots 

allt, och pedagoger ansåg att det var det styrda innehållet som bidrog till en negativ spiral. 

Barnens egna erfarenheter tillvaratogs inte, utan det var enbart pedagogens synsätt som fick ta 

plats (Rubinstein Reich 1996).   

 

Kritik mot denna dialogpedagogik framkommer i samband med att Socialstyrelsen ger ut 

Förskolans pedagogiska verksamhet – mål och inriktning. Arbetsplan för förskolan (1981). 

Olika anledningar anges i arbetsplanen som skäl till kritiken. Ett sägs vara att gruppen sett ur 

ett socialisationsperspektiv åsidosätts, vilket får till följd att processen med hur barn tillägnar 

sig förhållningssätt, reaktionsmönster, hur de förväntas bete sig, tala, tänka och tycka 

försummas. Rubinstein Reich (1996) tror dock att det finns ytterligare andra anledningar till 

denna helomvändning. Å ena sidan efterfrågas fler platser inom daghem, och å andra sidan 

handlar det om ekonomiska aspekter angående nedskärningar. När det gäller ekonomiska 

aspekter kan även personaltäthet omnämnas, eftersom individorienterad pedagogik kräver 

högre personaltäthet medan en grupporienterad fordrar färre pedagoger.  
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Socialstyrelsen skapar Pedagogiskt program för förskolan (1987) och anger följande 

markering angående arbetssätt för samlingar på förskolorna.  

 
För att en god grupp- och samhörighetskänsla ska växa fram är det angeläget att någon gång under 

dagen ordna en gemensam samlingsstund […]. Ett viktigt syfte […] utveckla gruppkänslan, att få se 

alla i gruppen samtidigt – barn och vuxna – att ägna sig åt något tillsammans - en lek, en sång, en dans 

eller lyssna på någon kort berättelse. […] andra skäl […] ge information […] diskutera och utveckla 

de normer och regler som gäller för samvaron på förskolan. […] introducera ett nytt tema […]. Under 

samlingsstunderna ska barnen ha möjligheter att utveckla sin förmåga att uttrycka sig och lägga fram 

egna åsikter, lyssna på andra och när de är mogna för det vara med om att fatta gemensamma beslut. 

Personalen ska ha ett klart syfte med samlingen. Den ska vara väl förberedd och innehållsmässigt 

knyta an till aktuella behov och intressen i barngruppen. På så sätt kan samlingen bli en stund som ger 

rika möjligheter till gemenskap, överblick och också kunskapsutveckling (Socialstyrelsen 1987:47f, 

Rubinstein Reich 1996:43). 

   

Rubinstein Reich (1996) reagerar på att det hela tiden finns närvarande motsättningar, som 

belyses genom den historiska genomgången och som visar sig ha betydelse för hur 

samlingarna utformas idag. Traditionen när det gäller individ – grupp, och beaktandet av den 

enskildes behov i förhållande till gruppens behov, ställer i praktiken till det ogenomförbara i 

att utgå från den enskilda individen. Författaren påpekar att barnet å ena sidan ska ingå som 

en egen individ i en gemenskap, och å andra sidan få en kollektiv uppfostran för att därefter 

sammanstråla i det unisona. De problem som kan uppstå är på vilket sätt pedagogen ska förmå 

att utöva sitt pedagogiska kunnande i förhållande till det enskilda barnets individuella behov. 

Samlingen är ett exempel på när pedagogen är den aktiva ledaren men att barnets möjligheter 

till inflytande och självständighet aktualiseras. Rubinstein Reich poängterar en intressant 

aspekt när det gäller omvårdnad kontra pedagogik, hur är det möjligt att förena dessa?  

 

Skolverket (2010) har gett ut Perspektiv på barndom och barns lärande - En kunskapsöversikt 

om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år. Den tar upp olika perspektiv på barns 

lärande i förskolan, och den speglar den förändrade gestaltning som pedagoger har erhållit i 

sitt uppdrag, som ledare för barns lärande i en allt mer komplex framtid och verklighet. Ökade 

krav på lärares yrkeskunnande visar sig i följande citat. 

 
Breda ämneskunskaper och didaktisk kompetens, relaterat till förtroendekunskap och 

yrkeserfarenheter, kunskaper om samtidens barndom, lärande, bedömning, utvärdering och 

skolutveckling kan ses som grundläggande i lärarprofessionen inriktad mot de yngre barnen. 

Återkommande visar forskning hur förskolans och skolans kvalitet är beroende av lärares pedagogiska 

och ämnesmässiga kompetens, och förmåga att skapa en dialog med barnen/eleverna (Skolverket 

2010:15).  

 

Skolverket (2010) poängterar att barnperspektivet har antagit andra dimensioner och även 

deras position rent generationsmässigt utifrån samhällets utveckling, vilket är klarlagt genom 

forskning. Det framkommer även att barns rättigheter, ansvar och skyldigheter behöver 

ifrågasättas vad gäller deras framtida lärande. Rousseau som levde på 1700-talet var den som 

först ansåg att det var viktigt att utgå från barnets mognad, egna intressen, lust och vilja, 

många har därefter gått i hans fotspår, och för att nämna några namn som Dewey, Piaget, 

Vygotskij, Malaguzzi, och Key. Ifrågasättandet gäller den vardagliga snabba förändringen 

som sker och hur lärande och undervisning kommer i fokus. Det Skolverket vill visa på är, 

vilka konsekvenser det övergår till i förhållandet mellan lärande och lärandets innehåll och 

hur det återspeglas mellan barnet och pedagogen, eftersom det uppenbart blir en didaktisk 

fråga utifrån två aktörer. 
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Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2010) framhåller läroplanens intentioner 

utifrån Lev Vygotskij (1896-1934) sociokulturella teorier som är rådande, och utgår från att 

barn lär genom kommunikation och interaktion med andra människor. Barn använder sig av 

hela kroppen när det gäller erfarenheter, relationer, känslor och utveckling, vilket medför ett 

komplext lärande. Den forskningsstudie som finns till grund är Barns tidiga lärande och har 

som utgångspunkt de viktiga grundläggande värdena för deras lärande och utveckling. Vad 

som belyses som de viktigaste komponenterna ur kvalitetssynpunkt är lärarnas kompetens 

följt av tydliga mål för verksamheten. Johansson & Gustavsson (2010) refererar i sin 

undersökning Samlingsstunden i förskolan. Pedagogers syfte med samlingen kopplat till 

läroplanen för förskolan Rosenqvists avhandling (2000) Undervisning i förskolan? Enligt 

Rosenqvist (2000) så syns det i lärandet (samlingen) en distinkt koppling mellan pedagogens 

målmedvetenhet utifrån Läroplanen och hur djupt hon/han har reflekterat på sitt syfte. 

Reflektionens underlag är den planering som pedagogen har arbetat fram utifrån syften och 

mål i Läroplanen. Att pedagogen tar ett steg tillbaka och tittar på sig själv och hur hon/han 

handlar är viktigt för att kunna se om syftet har uppnåtts (a.a.). Vidare åberopar de innehållet 

och aktiviteterna, och att dessa ska vara individanpassade, tydliga läroplansmål, och en tydlig 

inriktning som ska generera framåtskridande lärande. Följande komponenter har visat sig vara 

viktiga för verksamhetens kvalitet, hur miljön utformas, storleken på barngruppen och 

personalstyrkan. Fördelar med mindre grupper och kunniga pedagoger framkallar tillfällen till 

kommunikation, dialog, ökar inflytande och delaktighet från barnen som leder till utforskande 

och problemlösning. Författarna poängterar värdet av lärarnas kompetens och förhållningssätt 

för den kvalitet som presteras på förskolan vilket även Skolverket (2010) anser, som tidigare 

nämnts. Lärarnas attityder och kompetenser spelar stor roll för barns progressiva utveckling 

för framtiden. 

  
Det är viktigt att pedagogerna inhämtar kunskap om det enskilda barnets utveckling i förhållande till 

läroplansmålen. Genom den kunskapen kan pedagogerna möta det enskilda barnets behov och utifrån 

denna kunskap förändra och utveckla innehållet i den pedagogiska verksamheten. För att kunna uttala 

sig om måluppfyllelse måste pedagogerna observera och dokumentera enskilda barns förståelse för ett 

område innan en lärande aktivitet inleds. Bara då kan man i efterhand göra motsvarande bedömning 

och göra uttalanden om vad barn lärt sig (Skolverket 2010:20). 

 

Skolverkets (2010) tidigare nämnda kunskapsöversikt påvisar lärandets innehåll och villkor, 

vilket går att relatera till ett samlingstillfälle där mognad står för innehållet. Jean Piaget 

(1896-1980) uttrycker i Barnets själsliga utveckling (2008) att barn i samma ålder kan 

upplevas vara i olika stadier, beroende på neurologiska förutsättningar, barnets mognad, 

intelligens, tidigare händelser och vilka normer, uppfattningar och värden som gör sig 

gällande. I samlingstillfället med jämnåriga barn kan det innebära vissa svårigheter för 

lärandet. (2008, översättning Lars Sjögren). 

 

Skolinspektionen (2011) anger i sin kvalitetsgranskning 2011:10. 
 

Mycket av lärandet sker ogenomtänkt och oreflekterat. Pedagogerna beskriver vad de gör i 

verksamheten och inte vilket syfte i relation till strävansmålen de har med olika aktiviteter. Vid dessa 

förskolor behöver lärandet tydliggöras och pedagoger samt förskolechefer måste i högre utsträckning 

utveckla en pedagogisk planering som tar sin utgångspunkt i läroplanens mål att sträva mot med fokus 

på lärandet (a.a:7). 

 

Enligt Lpfö98, reviderad 2010 framkommer hur grundläggande och betydelsefullt 

förskolechefens ansvar är, som pedagogisk ledare för verksamheten. Det åligger den 

pedagogiska ledaren utifrån det övergripande ansvaret att verksamheten utövas med 

utgångspunkt i läroplan och uppdraget i helhet, vilket även leder till ett överordnat 

kvalitetsansvar.  
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Skolinspektionen (2011:10) skriver om förskolechefens pedagogiska ledarskap och enligt 

Skolverkets lägesbedömning av förskolan för år 2008 har det pedagogiska ansvaret idag allt 

oftare delegerats från förskolechefer till pedagogerna inom förskolan. […] I Skolverkets 

Allmänna råd, Kvalitet i förskolan, poängteras den pedagogiska ledningen som en viktig faktor 

för förskolans kvalitet. Goda kunskaper om förskolepedagogik krävs samt att ha möjlighet att 

följa det dagliga arbetet i förskolan. […] Granskningen visar att det varierar hur väl förtrogna 

förskolecheferna är med sina förskoleverksamheter. Det saknas ofta en tydlig pedagogisk 

ledning på flertalet av förskolorna. […] det är huvudmännens ansvar att se till att 

förskolecheferna klarar sitt uppdrag (a.a:22). 

 

I tidningen Förskolan nr 4. (2011) skriver Annika Larsson en artikel Fastna inte bakom 

kameran om Karin Alnervik. Alnervik arbetar som forskare och håller på att skriva en 

avhandling i ämnet pedagogisk dokumentation, hon berättar att hon har hittat några 

nyckelfaktorer för att utvecklingsarbetet genom pedagogisk dokumentation ska fungera i 

praktiken. Det krävs exempelvis en tydlig idé om vad man vill, vilka värden som är viktiga 

och vad pedagogen ska ha för roll. Pedagogen behöver få mycket tid för reflektion och 

diskussion i olika nätverk. Där kommer organisationen in. Det behövs ett stöd och en styrning 

som är rätt tydlig, men som hon tror ofta saknas.  

 

I Emilssons (2008) avhandling Det önskvärda barnet skriver hon följande. När pedagogen 

inte helt kontrollerade kommunikationen vad- och hur – aspekt föreföll det att skapas 

möjligheter för initiativ och egna val för barnen, vilket visade sig viktigt för barnens 

delaktighet. En symmetrisk relation mellan pedagog och barn uppstod, vilket innebar att båda 

bidrog till kommunikationens utveckling och därigenom det pedagogiska sammanhanget. ”Då 

läraren tycktes sträva efter att närma sig barnens perspektiv föreföll dialogen fri, dvs. den 

styrdes inte av slutna frågor som läraren redan visste svaret på utan både läraren och barnen 

bidrog till kommunikationens utveckling” (a.a:77). Då pedagogerna handlade 

förståelseorienterat och kommunikativt upprätthölls kontrollen på ett kvalitativt sätt. Denna 

kommunikativa kontroll tycktes gynna barnens inflytande. Kontrollen upprätthölls då genom 

att försöka närma sig barnets perspektiv. Reglerna föreföll då underförstådda och verbala 

förmaningar förekom inte. 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (red) (2003) behandlar viktiga och grundläggande 

beståndsdelar som är utslagsgivande för ett lärande i en pedagogisk samling och skriver att 

beroende på hur var och en av pedagogerna i ett arbetslag reflekterar och samtalar om barn, 

skapas de värderingar och normer som blir gällande för verksamheten. Barnsyn är något som 

kommer till uttryck i lärarnas förhållningssätt till barnet. Barnet ska ses som medskapare i 

skeendet där samspelet med andra styrs av det sociala, samt normer och värderingar. Dess 

pedagogiska konsekvens gör sig gällande om inte pedagogen har kunskap eller inte tar ansvar 

för vilket syfte aktiviteten har, enligt referering till Dahlberg & Lenz Taguchi (1994). I 

samband med detta refererar Dysthe (1995) till Vygotskij i hans åsikter om barnets nuvarande 

utvecklingsnivå och möjlighet att äntra den nära utvecklingszonen. Vygotskij menar att om 

barnet inte får hjälp att komma vidare i sitt lärande med hjälp av lärare, eller annat barn, 

stannar barnet i sitt lärande. En flerstämmig lärandesituation (samlingssituation) kan däremot 

bidra till att göra det möjligt. Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) utgår från 

(Marton 1992) när de framför att barn bygger upp sina egna strategier utifrån fakta, färdighet, 

förståelse, förtrogenhet. Gunilla Dahlberg (2011) professor vid Stockholms universitet 

föreläste om nyheter och tankar angående den reviderade läroplan. Hon uttrycker att man 

gärna ute i verksamheten kan lägga till ett femte f som står för fantasi.  
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Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten 

ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn 

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

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

och sammanhängande (Lpfö98, 2006:28, reviderad 2010:8). 

 

 

Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de 

uppställda målen i läroplanen. Det är angeläget att metoder för utvärdering utvecklas som är tydligt 

relaterade till de uppställda målen för verksamheten och som bidrar till en utveckling av det 

pedagogiska arbetet. Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och 

bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 

utvecklingsbehov (Om förskolans läroplan; Regeringens förord till läroplanen Lpfö98). 

 

Att observationen skrivs ner är ett måste för att ha ett underlag att utgå ifrån när man kommer 

till analys och reflektion, för att i arbetslaget kunna identifiera om det sker ett lärande och 

barnen utvecklas. Grundläggande är att pedagogerna i arbetslaget först har bestämt och 

formulerat målen så de vet vad man ska ha fokus på i observationstillfällena. Inför varje 

terminsstart ska pedagogerna göra en kartläggning över barngruppen genom att observera och 

dokumentera varje enskilt barns utvecklingsnivå och behov. 

  
Skolinspektionen (2011:10) Det är viktigt att pedagogerna inhämtar kunskap om det enskilda barnets 

utveckling i förhållande till läroplansmålen. Genom den kunskapen kan pedagogerna möta det 

enskilda barnets behov och utifrån denna kunskap förändra och utveckla innehållet i den pedagogiska 

verksamheten. För att kunna uttala sig om måluppfyllelse måste pedagogerna observera och 

dokumentera enskilda barns förståelse för ett område innan en lärande aktivitet inleds (a.a:20). 

 

Mål   

1. Strävansmål från Lpfö98 (reviderad 2010), utvalt utifrån ett pedagogiskt syfte med 

samlingen. Exempel på strävansmål. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras 

perspektiv” och ”Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 

leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra” (Lpfö98, reviderad 2010: 12). 

 

Verksamhetsmål 

2. Barnen utvecklar sin förmåga inom de områden i strävansmålen som är utvalda att fokusera 

på utifrån. Exempel på verksamhetsmål förankrade utifrån strävansmålen. När barnen 

utvecklar sina förmågor i kommunikation, uttrycka egna tankar samt utveckla ett nyanserat 

ordförråd. 

 

Målkriterier  

3. Detta sker när barnen utvecklar sin förmåga inom de av pedagogerna utvalda kriterierna 

och en lärandeprocess synliggörs. (Håkansson 2008). Exempel på målkriterier förankrade 

utifrån verksamhetsmålet. Det sker när barnen utvecklat sin förmåga att lyssna på andra och 

på ett tydligare och mer innehållsrikt sätt kan formulera sig. 

 

Genom att använda den här arbetsgången så kan man lätt identifiera lärandeprocessen. 

Skolinspektionen (2011:10) ”vill betona att syftet med att följa varje barns utveckling och 

lärande är att fånga verksamhetens kvalitet. Det är verksamhetens kvalitet som ska 

dokumenteras, följas upp och utvärderas” (a.a:20). Bedömning av det enskilda barnets 

utveckling får endast göras i syfte att erhålla den information som är nödvändig för att 

utveckla verksamheten och stödja barnet i dess utveckling.  
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Flertalet förskolor har inte något bra system för att dokumentera enskilda barns utveckling och 

lärande och det råder stor osäkerhet över hur man ska skriva utan att det blir en bedömning av 

barnen. Denna osäkerhet leder till att det sker undermålig eller ingen dokumentation av det 

enskilda barnets lärande. Det leder i sin tur till att det blir svårt för pedagogerna att utvärdera 

verksamheten och veta vad barnen verkligen lärt sig (a.a:20). 

 

Olofsson (2010) definierar pedagogisk dokumentation som att pedagogerna utgår från 

fotografier, inspelade samtal, teckningar och andra insamlade alster, för att göra lärandet 

synligt och reflektera över hur den pedagogiska processen kan utvecklas vidare, detta är 

utifrån Reggio Emilias filosofi. Rubinstein Reich (1996) poängterar att observationerna av 

samlingarna inte behöver vara så avancerade, det viktiga är att samla information för att ha 

som underlag för reflektion. För att i förlängningen få till stånd en utveckling av samlingen. 

Gunilla Dahlberg (2011) professor vid Stockholms universitet förespråkar också en enkelhet i 

processen för att det ska bli gjort (se bilaga 5.). Den pedagogiska dokumentationens syfte 

uttrycker hon som att föra arbetsprocessen framåt och förändra och utveckla det pedagogiska 

arbetet. Hon poängterar att vi måste synliggöra för att kunna gå vidare (a.a). 

 
Vilka kännetecken och frågeställningar ska då ingå i en planerad pedagogisk samling? 

Olofsson (2010) Meningsfull samling i förskolan anger följande femton olika frågeställningar 

och svar som är utmärkande egenskaper om samling.  

  

Varför ska man ha samling? (a.a:131). 

En samling medför gemenskap som leder till trygghet och glädje. Det får också som följd att 

normer och värderingar skapas såväl som att det blir en informationskanal. Anspråken som 

ska ställas är att den ska innehålla de olika uttrycksformer som är angivna. 

  

Ska samlingen vara frivillig?(a.a:131). 

Den ska vara frivillig, men vår ambition ska vara att barnet ska delta utifrån eget intresse. 

Innehållet på samlingen kan vara ett motiv från barnets sida att avstå, på grund av det inte 

är tillräckligt lockande. 

 

Hur gör man med barn som stör samlingen?(a.a:132). 

Av den orsaken att samlingen är utifrån frivillig basis, kan vi fordra att normer och 

värderingar för samlingen ska följas av hänsyn till övriga deltagare. Förskollärare ska ta 

ansvar för ”att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva 

sitt eget värde” (Lpfö98, reviderad 2010:10). 

 

Vilken betydelse har samlingen för samtalet?(a.a:132). 

Med tanke på de stora barngrupper som återfinns på förskolan, och speciellt i åldersgrupperna 

3-5 år är ingående samtal svåra att genomföra. För att samlingsstunden ska medföra 

ömsesidighet, reflektion och deltagande från alla är det att föredra att tänka över strukturen på 

mötet. 

 

Kan man överlåta samlingens ledarskap till barn?(a.a:133). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga” (Lpfö98, 2006:30, reviderad 2010:11). Skolverket (2010) skriver att pedagogen 

behöver inta ett barnperspektiv och utgå från barnets tidigare erfarenheter. Vidare åligger det 

enligt Lpfö98, reviderad 2010:13) att Förskollärare ska ansvara för ”att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt 

stimuleras att använda hela sin förmåga”. 
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Vad menas med kompetenta barn?(a.a:133). 

Pedagogens ansvar blir att fokusera på barnets kompetenser och stödja dem i deras ansatser 

att agera som ledare för samlingen. 

 

Varför tar barns tålamod ofta slut före samlingen?(a.a:134). 

Barnen har begränsad uthållighet, av den anledningen ska tiden för samling vara begränsad. 

Vid uppropet som är av demokratisk karaktär innefattas alla, och för att hålla kvar barnens 

koncentration för ett annat innehåll måste uppropet avverkas snabbt. 

 

Hur lägger man upp en samling så att barn känner delaktighet?(a.a:134). 

Ett tydligt och medvetet ledarskap av pedagogen är en förutsättning för att i samförstånd med 

barnets intentioner, skapa ett upplägg som passar det enskilda barnet. 

 

Hur jobbar man med barns valfrihet?(a.a:135). 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är på vilket sätt barn har valfrihet eller inte. För en samling 

kan det innebära att delta eller inte. Ett annat alternativ vid en valsituation kan vara att välja 

och säga nej, för att istället anta en annan aktivitet. 

 

Vem ska bestämma ämnet för temaarbete?(a.a:136). 

För att lyckas krävs lust och inspiration från barn och pedagog. Om barnet är litet kan 

pedagogens erfarenhet vara en källa till ett bra val, så det behöver alltså inte innebära att 

pedagogen gör fel. Vad som däremot har betydelse för utgången är om och hur det tilltalar 

barnen. 

 

När ska man samla hela gruppen, och när ska man ha småmöten?(a.a:137). 

Vid innehåll av sånger, musik, drama eller berättelser är det bättre att anordna storsamling, det 

blir även lärande genom härmanden och iakttagelser av andra i gruppen. Temaarbeten medför 

oftast att agera i liten grupp för samtal och reflektioner. 

 

Vad menas med att jobba kompensatoriskt?(a.a:137). 

Att ge alla barn möjligheter att utvecklas, och stärkas i sina roller samtidigt som det innebär 

ett arbete utifrån nya begrepp. Förskolan ska sträva efter att varje barn ”tillägnar sig och 

nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”. 

(Lpfö98, 2006:30, reviderad 2010:12). 

 

Vilken roll har samlingen för att skapa regler och normer?(a.a:139). 

Vid konflikter kan det vara bra att samla alla, för att låta alla komma till tals och för att 

därmed komma till beslut om vilka normer och regler som ska gälla. Förskolan ska sträva 

efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera 

konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” 

(Lpfö98, 2006:30, reviderad 2010:11). 

 

Hur ser det pedagogiska ledarskapet ut i samlingen?(a.a:139). 

För att vara en närvarande pedagog med humor och förstå barns intentioner, behövs en tydlig 

ledare med närvaro och lyhördhet för olika inlägg i verksamheten. Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar ”öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar”. (Lpfö98, reviderad 

2010:10). 
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Hur kan samlingen användas för att ge barn trygghet och bekräftelse?(a.a:140). 

En trygghet kan vara att rutinerna runt samling följer samma mönster varje dag, men 

samlingen kan därigenom också bli något tråkigt. Spänning och utmaning är tillika en del av 

barnens värld som uppskattas. En tilltro till barns förmågor och deras försök att klara av 

utmaningar är något som står högt i värde.  

 

2.3 Sammanfattning  

Det finns ett samband mellan den pedagogik som användes redan under barnträdgårdarnas tid 

och fram till nu, men även en förnyad ansats vad gäller förskolans kvalitetsarbete. Avtryck 

som cirkelformationens betydelse för delaktighet i det lilla såväl som i det stora 

sammanhanget är ett exempel på en ritual som användes och används, bland annat vid 

samlingstillfällen som då bidrar till ett jämlikt sätt att kunna mötas. Innehållet i samlingen bär 

också spår från tidigare århundrade när det gäller sång, musicerande med instrument, rörelse, 

upprop och datum. Likartade inslag går även att spåra inom förskolor i Norge, enligt studier 

utförda av forskare. Vidare har pedagoger i dessa undersökningar uttalat att det existerar 

varierande syften med samlingar. Några exempel är kunskapsförmedling, social träning, 

skolförberedande och en möjlighet till samvaro. Skolverket (2010) visar på ett tydliggörande 

vad gäller lärandets förutsättningar, pedagogens ökade krav på yrkeskunnande utifrån 

kompetens, tydliga läroplansmål och tydlig inriktning på lärandet.   I och med Regeringens 

förord till läroplanen Lpfö98, Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2011), Lpfö98 

reviderad 2010 framträder, förändras och fördjupas kraven ytterligare på förskolans 

verksamhet, pedagoger och förskolechefer.  
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3 Metod 

Inledningsvis följer en redogörelse av den kvalitativa metoden. I undersökningen används två 

kompletterande kvalitativa metoder, å ena sidan observationer vid samlingstillfällen och å 

andra sidan intervjuer med förskollärare och förskolechefer. Därefter följer det urval som är 

gjort och därnäst på vilket sätt observationer och intervjuer har utförts. Vidare hur materialet 

bearbetades och analyserades. Slutligen följer etiskt förhållningssätt, tillförlitlighet, äkthet och 

metodkritik.  

  

3.1 Kvalitativ metod 

Bryman (2011) uppger att en kvalitativ forskningsmetod har sin utgångspunkt i ord. Han 

uppger tre skillnader jämfört med den kvantitativa forskningen. För det första den induktiva 

skillnaden som består i att teorin skapas av forskningsresultatens fundament. För det andra 

fokuseras det på hur (i detta fall) pedagogerna uppfattar sin del i det gemensamma samhället. 

Slutligen de kännetecken som blir konsekvensen av samspelet mellan människor. Kvalitativa 

forskare utgår från konstruktivism i sitt sätt att tolka resultaten, vilket kan kopplas till Piagets 

teori som utgår från att barn skapar en verklighet utifrån de erfarenheter de lär sig. Detta får 

till följd att barn i olika åldrar ser sin verklighet från sitt eget perspektiv. Kvalitativa forskare 

är intresserade att tolka och att se verkligheten ”som den egentligen är”, vilket kan speglas i 

en samlingssituation på förskolan, referering till Gubrium & Holstein (a.a:341). Kvalitativ 

forskning uppfattas som en process och samlingen är ett exempel på vad som sker varje dag 

och uttrycks av Pettigrew (1997:338) ”en sekvens av individuella och kollektiva händelser, 

handlingar och aktiviteter som uppstår och utvecklas över tid i en viss kontext” (Bryman 

2011:365). 

  

3.2 Metodval 

Syfte med undersökningen, se kapitel 1. Vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod 

(Bryman 2011). I en deltagande observation skapas bättre förutsättningar att få en realistisk 

uppfattning om hur det egentligen förhåller sig vid observationstillfället enligt Bryman. 

Författaren säger att det som tas för givet i en intervju blir däremot synligt i en deltagande 

observation. Det går att urskilja vad som sker och vad som sägs. Observationer kommer att 

utföras på sex avdelningar med sju olika förskollärare. Observationerna genomförs med hjälp 

av videokamera och diktafon. På samma sätt finns det fördelar med kvalitativa intervjuer 

enligt Bryman. Han visar härmed på förmåner när det gäller olika frågeställningar, som 

behöver besvaras mer ingående än vad en observation kan bidra med. Stämmer det överens 

vad som sägs i intervjun, och vad som görs under observationen, eller inte? Intervjuer 

genomförs med hjälp av diktafon med förskollärare på avdelningarna, och i några fall även 

med förskolechefer för att få ett så mångsidigt material som möjligt.  

 

3.3 Urval 

Vi utgår i vår undersökning från ett målinriktat urval av de förskollärare som ska intervjuas, 

och de förskolor som ska observeras och ingå i undersökningen. Med ett målinriktat urval 

avses att det har relevans för undersökningen. Samtliga medverkande förskollärare är kvinnor 

eftersom det inte finns några manliga förskollärare på dessa förskolor, och det var den 

yrkesgruppen vi ville fokusera på. Sammanlagt kommer tolv förskollärare att intervjuas. Av 

dessa är tre förskolechefer. Sex förskollärare arbetar vid kommunala förskolor, och tre 
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förskollärare arbetar på alternativa förskolor. Avsikten med att intervjua förskolechefer med 

ledande ansvar är för att bredda vårt underlag av material. Våra observationer genomförs på 

fem kommunala förskolor och två alternativa förskolor. Förskolorna finns i olika stadsdelar i 

större kommuner i Sverige. På dessa förskolor observeras först barn och förskollärare vid en 

samlingssituation. Förskollärarna intervjuas därefter vid ett senare tillfälle. Bryman (2011) 

påpekar att vid kvalitativ forskningsmetod används vanligtvis urval på flera nivåer.  

 

3.4 Genomförande  

3.4.1 Kvalitativa observationer 

I samband med deltagande observation intog vi en position som medförde att vi var 

närvarande vid samlingstillfället, men inte agerade i sammanhanget för att istället kunna 

iaktta, lyssna och koncentrera oss på vad som var av pedagogisk betydelse för barnen, om det 

förekom ett lärande och vilket förhållningssätt pedagogerna förmedlade. Genom närvaro vid 

samlingstillfällen skapades en bättre förståelse för sammanhangets betydelse för hur det 

påverkade barnens agerande och deras sätt att tänka. Eftersom människor inordnar mening till 

det som händer och sker är det viktigt att ha en uppfattning om i vilka sammanhang det sker 

och hur det sker. Observationerna utfördes med hjälp av videokamera och diktafon. 

 

3.4.2 Kvalitativa intervjuer 

Vid intervjutillfället använde vi oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebar färdiga 

frågeställningar med en förhållandevis tydlig inriktning, men med möjligheter för den 

intervjuade att uttrycka en personlig uppfattning och åskådning (Bryman 2011). Det visade 

sig vara lämpligt att intervjun fick möjligheter till strömningar åt olika håll, för att därigenom 

ge den intervjuade chanser att uttrycka vad som upplevdes väsentligt och betydelsefullt. I och 

med detta blev följdfrågor aktuella och värdefulla för fortsättningen av samtalet, och samtidigt 

fick undersökningen de efterfrågade fylliga och detaljerade svaren som enligt Bryman 

eftersträvas i den kvalitativa intervjun. Intentionen med intervjuerna var att de skulle bidra 

med en förståelse för pedagogernas tolkningar och uppfattningar om det pedagogiska 

innehållets värde för lärandet i samlingssituationen, vilket vi var intresserade av utifrån 

undersökningen.  Bryman uttrycker sig på följande sätt om vikten av noggrannhet vid 

återgivning av intervjuer.  

 
Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad intervjupersonerna säger och hur de säger det. 

Om man ska få med detta i analysen är det avgörande att man har med en fullständig redogörelse av 

de utbyten som ingått i intervjun. Eftersom intervjuaren förutsätts vara uppmärksam på det som sägs – 

han eller hon ska följa upp intressanta synpunkter, sondera där så behövs och påvisa inkonsekvenser i 

det som intervjupersonen säger – är det bäst att inte bli distraherad av behovet att föra anteckningar 

om det som sägs (a.a:428). 

 

Vi intervjuade varje förskollärare och förskolechef enskilt med hjälp av diktafon, och därefter 

transkriberades all text inför analysen som senare utfördes. Vid en av intervjuerna lämnade vi 

ut frågorna skriftligt och erhöll skriftliga svar.   

 

3.5 Bearbetning och analys 

De kvalitativa undersökningarna medförde stora mängder material, och få vedertagna metoder 

finns för att ta sig an det arbetet. Vi utgick från ”Grounded theory (teoribildning på empirisk 

grund)” enligt (Bryman 2011:510). Bryman refererade till Strauss & Corbin (1990) som i 
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litteraturen redogjorde för hur kodning av materialet gick till. Det första momentet benämnde 

de öppen kodning Bryman (2011:514), vilket innebar en start för processen. I första skedet 

granskade vi alla observationer utifrån videoinspelningar, och lyssnade på alla inspelningar 

från diktafonen, för att därefter ta oss an det transkriberade materialet. Därefter undersökte vi 

om det gick att göra jämförelser mellan observationerna, se om det fanns gemensamma 

begrepp för att sedan indela svaren i grupper. När det gäller observationerna sammanställde vi 

dessa utifrån grupperna, Innehåll, Lärande och förhållningssätt och Dilemman (se kapitel 4).  

 

Samma process gällde för intervjuerna, vi lyssnade till inspelningarna från diktafonen, läste 

det transkriberade materialet och det skriftliga intervjusvaret, gick sedan vidare med att 

kategorisera det i grupper utifrån, Innehåll och planering, Vad påverkar samlingens struktur? 

och Pedagogisk dokumentation och uppföljning (se kapitel 5). 

 

Vi använde oss i nästa skede av en ny öppen kodning ”Axial kodning” Strauss & Corbin 

(1990) (Bryman 2011:514) genom att använda de redan gruppindelade observationerna och de 

gruppindelade intervjuerna. Därmed upptäckte vi sammanhang, logiska förklaringar, 

anledningar och mönster som bidrog till resultat och analys. 

  

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Det finns vissa etiska principer att tänka på innan observationer och intervjuer kan utföras på 

ett etiskt riktigt sätt. Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, 

Nyttjandekravet (Bryman 2011:131f).  

 

Informationskravet. Informera de utvalda förskolor och pedagoger som är berörda, vad syftet 

med undersökningen är och att det är frivilligt. Förskollärarna delgavs frågeställningarna i god 

tid före intervjutillfället, datum och tid inplanerades samt förfrågan om inspelningsmöjlighet.  

 

Samtyckeskravet. De berörda har rätt att säga ja eller nej till medverkan. När det gäller 

observationer behövs föräldrarnas godkännande eftersom barnen är minderåriga. Det 

anordnades med hjälp av ett Missivbrev (se bilaga 2,3) som gav en förklaring till syftet med 

observationen. Föräldrarna hade därmed möjlighet att skriva under och godkänna barnets 

medverkan eller inte.  

 

Konfidentialitetskravet. Uppgifterna om vilka individer som ingick i undersökningen 

behandlades på ett mycket förtroligt sätt, och utan inblandning av obehöriga. Inspelade band 

och filmer raderades efter analys.   

 

Nyttjandekravet. Uppgifterna får bara användas för forskningens avsikt.  

 

Vi informerade om dessa etiska principer vid vår första kontakt med förskolorna för att 

försäkra oss om ett riktigt förfarande. 

 

3.7 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier, Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet, Möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman 2011:354). Trovärdighet är ett av fyra delkriterier som 

refereras till Gubas & Lincoln (1994) i en kvalitativ forskning (Bryman 2011). Beroende på 

vad forskaren kommer fram till utifrån olika beskrivningar av forskningsresultaten, är 

trovärdigheten avhängig vilken framställning forskaren gör av sitt material. Utifrån 
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observationer med vår närvaro som var filmade, inspelade och därefter transkriberade och 

med intervjuer som var inspelade och transkriberade bildade grunden till vårt underlag för 

trovärdigheten i vår undersökning. Observationsmaterialet har vi tillsammans gått igenom, 

genom att granska filmerna, lyssna på de inspelade banden och transkribera materialet. 

Därefter grupperades de utifrån gemensamma begrepp. Intervjuerna behandlades på ett 

likvärdigt sätt, förutom inspelat material fanns också ett skriftligt intervjusvar. Utifrån ett 

användande av två olika kvalitativa metoder gavs möjligheter att se sammanhang, logiska 

förklaringar, anledningar och mönster och därigenom framkom ett resultat som går att härröra 

till hur det egentligen förhåller sig ute i verksamheterna. Berörda förskollärare har inte 

efterfrågat materialet för godkännande innan sammanställningen, men däremot att få ta del av 

det slutliga arbetet, vilket vi också har utlovat att de ska få. Överförbarhet av den genomförda 

undersökningen med barn och pedagoger i en samlingssituation, visade ansatser till att 

fokusera på den situation och de omständigheter som råder. Med tanke på förskolans dagliga 

verksamheter borde det vara möjligt att kunna omsätta undersökningsresultaten till andra 

kontexter exempelvis i en temagruppsaktivitet. Pålitlighet innebar att vi som forskare skulle 

anta ett granskande synsätt, vilket medförde en tolkning av resultaten som skulle återges så 

noggrant som möjligt. Allt material var transkriberat och dokumenterat i vår undersökning 

och det har funnits fokus på att återge materialet på ett trovärdigt sätt. Möjlighet att styrka och 

konfirmera innefattar forskarens insikt om att forskningsarbetet inte har möjligheter att påvisa 

en fullkomlig rättvisa i forskningen, men med en övertygelse om att det är så här det fungerar 

enligt resultaten. Våra egna erfarenheter i sammanhanget medförde fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet med aktiviteten samling och hur den genomförs ute i verksamheterna. 

Utifrån detta finns alltid möjligheter att påverka resultaten vare sig det är avsiktligt eller inte. 

Undersökningens resultat visade dock genom närvarande observationer vad som egentligen 

skedde och intervjuerna med förskollärare visade på vad och hur de hade uttalat sig. 

 

3.8 Äkthet  

Bryman (2011) refererar till Guba & Lincoln (1994) som formulerar följande fem kriterier för 

äkthet. Rättvis bild, Ontologisk autenticitet, Pedagogisk autenticitet, Katalytisk autenticitet, 

Taktisk autenticitet (a.a 2011:357). Rättvis bild. Analysen och resultatet av intervjuer påvisade 

vad förskollärare sa och hur de sa det, medan observationerna uppvisade vad som skedde i 

verkligheten. Intervjufrågorna har funnits tillgängliga för förskollärarna i god tid före 

intervjutillfället för att de därmed kunna förbereda sig på svaren. I den kvalitativa 

forskningsmetoden har det utförts en sammanställning av svar på observationer och intervjuer 

för att finna gemensamma begrepp som stöd för undersökningen. Ontologisk autenticitet. Med 

hjälp av det färdiga materialet som finns sammanställt finns möjligheter för pedagoger att få 

förståelse för en ny ingångsvinkel till aktiviteten och i vissa fall en bekräftelse på att de är på 

rätt väg. Pedagogisk autenticitet. Utifrån att förskollärare och förskolechefer från olika 

kommuner och förskolor har intervjuats och observerats framkommer relevans för 

undersökningens äkthet. Katalytisk autenticitet. Med resultatet av undersökningen vill vi visa 

på att det går att förändra en samlingssituation. Taktisk autenticitet. Undersökningen visade på 

vilket sätt en förändring kan åstadkommas i verksamheten. 

 

3.9 Metodkritik  

Vi har utgått från både observationer och intervjuer vilket vi anser har varit en stor fördel för 

att kunna analysera vårt material. Förskollärarna har goda intentioner med sitt arbete på 

förskolorna och arbetar utifrån de förutsättningar som finns. Skulle resultatet blivit ett annat 

om vi hade observerat alla pedagoger i arbetslaget? Möjligheten att synliggöra likheter 
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respektive olikheter i deras förhållningssätt i samlingssituationen kunde ha bidragit till nya 

vinklingar av stoffet. Likaså kunde kanske resultatet varierat om manliga förskollärare hade 

deltagit. 
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 4 Resultat av observationerna  

Efter flera noggranna genomgångar av de videofilmade och bandinspelade observationerna 

valde vi ut det material som berörde frågeställningarna, (se kapitel 1).  Vi tolkade vad vi 

hörde och såg enligt tidigare redovisad metod, (se kapitel 3) och presenterar här de resultat 

som är relevanta för undersökningen.  

 

4.1 Innehåll 
Gemensamt för alla förskolor är att de har helgruppssamling, sitter i en cirkel på golvet men 

det varierar om platserna är självvalda eller förutbestämda. De aktiviteter som var mest 

frekventa var upprop och samlingssång. De aktiviteter som upptog mest tid i anspråk i mer än 

hälften av samlingarna var information, datum, dag, månad och årstid. Längden på 

samlingarna varierade mellan 21 min-40 min. Vidare såg vi lärandesituationer av varierat 

slag. 

 

4.2 Lärande och förhållningssätt 

Tre av förskollärarna använde sig av förmedlingspedagogik genomgående under hela 

samlingen, barnen fick enbart sitta och lyssna och ställa enstaka frågor som inte förskolläraren 

tog tillvara att utmana och spinna vidare på. Övriga förskollärare var tydliga ledare med klar 

struktur, därmed inte sagt att de dominerade samlingen som ovanstående förskollärare gjorde, 

tvärtom intog de en pedagogisk ledarroll och samspelade med barnen. De återspeglade en 

gemensam barnsyn som präglades av respekt och en tro på det kompetenta barnet. De skapade 

lärandesituationer genom att ta tillvara barnens erfarenheter och bekräfta deras tankar och 

funderingar.  

  

Där förmedlingspedagogiken råder bestod lärandet nästan uteslutande av att förmedla ett 

lärande om specifika kunskaper eller att träna turordning. I de övriga samlingarna såg vi ett 

varierat lärandeinnehåll mestadels bestående av social träning och fostran, såsom att lyssna, 

sitta still, turtagning, samspel, dialog och interaktion. Två av samlingarna genomsyrades även 

av ett lärande i matematik respektive sånger, rörelselekar, rytmik och mycket språk.  

 

Barnens inflytande i de samlingar som präglades av förmedlingspedagogik var näst intill 

obefintligt, när barnen ville berätta om sina upplevelser nonchalerades och tystades det ner av 

förskolläraren. Tydliga situationer uppstod där barnen kunde ha beretts utrymme att äga 

inflytande över samlingens innehåll, men det negligerades av förskolläraren. En av 

förmedlingspedagogerna lyssnade och bekräftade det barnen ville berätta om, men tog inte 

tillvara detta tillfälle att utmana och spinna vidare för att ge barnen större inflytande. I en 

samling såg vi inget direkt inflytande men ett barn hade tilldelats ansvarsuppgifter utifrån 

givna ramar. Dessa bestod av att bland annat hålla i namnupprop, välja ut och framföra 

avslutningssång. De återstående samlingarna präglades i större utsträckning av ett tydligare 

medvetet arbete att integrera barns inflytande i samlingen. Förskolläraren visar barnen respekt 

genom att ge dem det talutrymme de behöver och lyssnar intresserat på alla även om de 

kommer från ämnet. Även om samlingen är väl planerad finns det både utrymme för 

flexibilitet och spontanitet, pedagogerna tar tillvara och använder sig av barnens tankar och 

gör det till lärandesituationer. Det genererar till att synliggöra och lyfta upp alla barns 

kompetenser inför hela gruppen. Dessa samlingar upplever vi som mer levande, barnens 

perspektiv är i fokus. Barnsynen är tillåtande och tillsägelser är undantag. Glädjen och 

intresset för aktiviteten är inte att ta miste på i dessa grupper.  
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4.3 Dilemman  

Vi kunde inte se något entydigt samband mellan antal pedagoger i samlingen och 

dilemmasituationer. Vid två av observationerna uppstod ett dilemma i och med att en annan 

pedagog avbryter för att förmedla något helt avvikande. Det blev ett störningsmoment som 

påverkade barnen, vilket visade sig genom okoncentration, vilket i sin tur resulterade i 

tillsägelser. Barn som väljer att lämna samlingen får också själv välja om de senare vill 

komma tillbaka. En metod som alla våra observationer visar på för att förebygga dilemma, är 

genom att låta en pedagog sitta nära eller bredvid barn som har svårt att orka med en hel 

samling.  
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5 Resultat av intervjuer  

Efter flera noggranna genomgångar av det bandinspelade intervjumaterialet transkriberade vi 

intervjuerna, läste det skriftliga intervjusvaret och valde sedan ut det material som berörde 

frågeställningarna, se 1.1. Vi tolkade innehållet enligt tidigare redovisad metod (se, kapitel 3) 

och presenterar här de resultat som är relevanta för undersökningen. 

 

5.1 Innehåll och planering 

De vanligaste anledningarna till att man har samling i förskolan enligt både förskollärare och 

förskolechefer är att samla barngruppen, informera om dag och datum samt ett tillfälle till 

lärande. 

 

De flesta förskollärare och förskolechefer uppger att de utgår från styrdokumenten i sin 

planering av samlingen, övriga anger ingen specifik källa. En av de kommunala förskolorna 

har en detaljerad, skriftlig planering som sträcker sig över en termin (se bilaga 4). Sedan 

förekommer allt från skriftlig veckovis planering till endast muntlig dialog och att man har det 

i ”bakhuvudet”. När det gäller förskollärarnas barnsyn förefaller det som att flertalet av dem 

utgår från barnen och deras intressen, men detta gäller dock inte överlag. Barns inflytande och 

delaktighet varierar i betydande omfattning beroende av förskollärarnas sätt att leda 

samlingen. Det förekommer att barnen får planera och genomföra sin egen samling, komma 

med innehållsförslag till samlingen och att barnen har inflytande genom att de får utrymme att 

fråga och berätta. ”I början på terminen skulle man kunna fråga vad de tycker att vi ska göra 

på samlingen, […] Det utgår för lite från barnen och för mycket från oss. Vi ska självklart 

vägleda de är ju små men det är hårfint” uttalar en förskollärare. Förskolecheferna uttrycker 

sig på liknande sätt när det gäller barnsynen.  

 

Den perfekta samlingen ska enligt förskollärarna innehålla barns delaktighet, dialog och 

samspel med barnen, variation samt vara roligt och lustfylld. Men ett par av förskollärarna 

förmedlar också ett annat synsätt som inte speglar att de har barnperspektivet i fokus. De 

uttrycker ett mer självuppfyllande ändamål, att förskolläraren själv ska lyckas i sin yrkesroll 

för sin egen skull. Förskolecheferna är eniga om att förskollärarna inte ska ta för stor plats 

utan att det ska vara ett samspel mellan dem och barnen och ett gemensamt engagemang. Det 

ska vara roligt och positivt. 

 

5.2 Vad påverkar samlingens innehåll och struktur? 

Det huvudsakliga dilemmat som de flesta förskollärare och förskolechefer upplever är att barn 

har svårt att koncentrera/fokusera sig och sitta stilla och ”uppträder störande”. I stort sett alla 

barn som inte vill/orkar vara med hela samlingen får lämna samlingen för annan aktivitet 

ensam. En förskollärare uttrycker att de är ”Noga med att synliggöra för dem själva och resten 

av gruppen att det de väljer att göra istället är något viktigt, vända det till något positivt 

istället för att de ska känna sig som syndabockar”. En annan förskollärare uppger att ”om de 

inte orkar hela samlingen så har det gjorts upp i förväg med barnet vad de ska göra istället om 

de väljer att lämna samlingen”. Ett annat problem de tar upp är, att i en stor barngrupp är ofta 

barnen på olika utvecklingsnivåer.  

 

Förskollärarna anser att fördelarna med helgruppssamlingar är att alla har en chans att se 

varandra, att fler pedagoger kan närvara, tillfälle för barnen att våga höras och synas och hitta 

sin identitet i gruppen. Nackdelen kan vara att det tar för lång tid. 
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Fördelarna med delgrupp är att man kan mognadsanpassa, det blir meningsfullare för att man 

når barnen bättre. Nackdel kan vara att bara en pedagog är närvarande menar förskollärarna. 

En av förskolecheferna tycker att det kan var lättare för både barn och pedagoger att arbeta i 

mindre grupper. 

 

5.3 Pedagogisk dokumentation och uppföljning. 

Varken de privata förskolorna eller de kommunala förskolorna kartlägger gruppens behov vid 

terminsstart eller gör en fullständig pedagogisk dokumentation av samlingen. De flesta har 

dock en mer eller mindre detaljerad planering. En förskollärare på en privat förskola uttrycker 

angående utvärdering av samlingen ”Utvärderar samlingen utifrån skriftlig dokumentation. 

Jobbar mycket med utvärdering och kvalitetsredovisning utifrån läroplanen och tittar på oss 

själva hur vi kan vara bra pedagoger just i samlingen”. Spannet går här från detta via spontana 

samtal till ingen utvärdering alls, vilket gäller flertalet av förskolorna. Ingen av förskolorna 

har gjort kontinuerliga skriftliga observationer av samlingen men någon har gjort det vid 

enstaka tillfällen medan vissa inte observerar alls. Ett citat från varje förskolechef. ”Men hur 

vet man att man jobbar mot de mål man har framför sig utan kvalitetsredovisning av 

samlingen”. ”Man kanske ska trycka på det extra i kvalitetsredovisningen, många tar ju med 

det under rutiner men samlingen rör så många områden”. ”Kommunen ej intresserade av 

samlingen i sin kvalitetsredovisning”. 
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6 Resultat och analys med utgångspunkter i teorin 

I denna analys ämnar vi använda teorierna och det empiriska materialet för att kunna dra 

slutsatser i vår undersökning. Vi har efter öppen och axial kodning delat in det på följande 

sätt. Struktur, Varför har vi samling i förskolan? Planering och Dilemman, Barnsyn och 

barns inflytande, Pedagogisk dokumentation och Den pedagogiska ledarens betydelse för 

samlingens innehåll och struktur.  

6.1 Struktur 

Gemensamt för alla förskolor är att de har helgruppssamling, sitter i en cirkel på golvet men 

det varierar om platserna är självvalda eller förutbestämda. Längden på samlingarna varierade 

mellan 21 min-40 min. 

 

Här kan vi konstatera att enligt Rubinstein Reich (1996) är de samlingar vi har observerat 

generellt alldeles för långa. Hon skriver också att barnantalet i samlingen inte ska var för stort 

men anger ingen mall för detta så om dagens storbarnsgrupper med cirka 20 barn i samlingen 

är lagom eller inte enligt henne vet vi inte. Att sitta i cirkel som de gör i alla i våra 

observationer ger enligt (a.a.) ett jämlikt möte och symboliserar social samhörighet. 

Beträffande åldersspridningen i samlingen kan vi inte heller påvisa i teorin något ultimat 

spann utan bara att den ska vara anpassad så att barnen kan tillgodogöra sig innehållet. 

 
Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter samlade, ofta i en cirkel, och har 

gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna. Den är ett regelbundet återkommande 

moment i förskoleverksamheten och hålles på en bestämd plats och på en bestämd tid (Rubinstein 

Reich 1996).  

 

6.2 Varför har vi samling i förskolan? 

De vanligaste anledningarna till att man har samling i förskolan enligt både förskollärare och 

förskolechefer är att samla barngruppen, informera om dag och datum samt ett tillfälle för 

lärande. Observationerna visar att de aktiviteter som var mest frekventa var upprop och 

samlingssång. De aktiviteter som upptog mest tid i anspråk var i mer än hälften av 

samlingarna information, datum, dag, månad och årstid. Vidare såg vi lärandesituationer av 

varierat slag. Tre av förskollärarna använde sig av förmedlingspedagogik genomgående under 

hela samlingen, barnen fick enbart sitta och lyssna och ställa enstaka frågor som inte 

förskollärarna tog tillvara att utmana och spinna vidare på. Övriga förskollärare var tydliga 

ledare med klar struktur, därmed inte sagt att de dominerade samlingen som ovanstående 

pedagoger gjorde, tvärtom intog de en pedagogisk ledarroll och samspelade med barnen. De 

återspeglar en gemensam barnsyn som präglas av respekt och en tro på det kompetenta barnet. 

De skapar lärandesituationer genom att ta tillvara barnens erfarenheter och bekräfta deras 

tankar och funderingar. Där förmedlingspedagogiken råder består lärandet nästan uteslutande 

av att förmedla ett lärande om specifika kunskaper eller att träna turordning. I de övriga 

samlingarna ser vi ett varierat lärandeinnehåll mestadels bestående av social träning och 

fostran, såsom att lyssna, sitta still, turtagning, samspel, dialog och interaktion. Två av 

samlingarna genomsyras även av ett lärande i matematik respektive sånger, rörelselekar, 

rytmik och mycket språk.  

 

Tolkningen av intervjuerna stämmer väl överens med tolkningen av observationerna gällande 

innehåll i samlingen. Att samla barnen och använda samlingen till ett lärandetillfälle kan 
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kopplas till teorin som goda inslag enligt nedanstående citat från socialstyrelsen medan 

datuminformation ses som diskutabelt enligt Rubinstein Reich (1996). Observationerna visade 

dock en stor variation i hur detta innehåll presenterades och vilket förhållningssätt 

pedagogerna intog. Ett alternativ är, att det är undervisning som ska utföras, en 

kunskapsförmedling. Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2010) framhåller 

läroplanens intentioner utifrån Lev Vygotskij (1896-1934) sociokulturella teorier som är 

rådande, och utgår från att barn lär genom kommunikation och interaktion med andra 

människor. Vad som belyses som de viktigaste komponenterna ur kvalitetssynpunkt är 

lärarnas kompetens, följt av tydliga mål för verksamheten. Vidare åberopar de innehållet och 

aktiviteterna, och att dessa ska vara individanpassade, tydliga läroplansmål, och en tydlig 

inriktning som ska generera framåtskridande lärande. Författarna poängterar värdet av 

lärarnas kompetens och förhållningssätt för den kvalitet som presteras på förskolan vilket 

även Skolverket (2010) anser, som tidigare nämnts. Lärarnas attityder och kompetenser spelar 

stor roll för barns progressiva utveckling för framtiden. Detta stämmer väl in på de flesta av 

pedagogerna dock inte på de tre pedagoger som ägnade sig åt förmedlingspedagogik där 

kommunikation och interaktion inte var synligt förekommande. Här fanns heller ingen social 

träning utan mest kunskapsförmedling och disciplinering. Så även om anledningarna till att ha 

samling ursprungligen var desamma så var metoderna pedagogerna använde för 

genomförandet mycket skiftande. 

 
För att en god grupp- och samhörighetskänsla ska växa fram är det angeläget att någon gång under 

dagen ordna en gemensam samlingsstund […]. Ett viktigt syfte […] utveckla gruppkänslan, att få se 

alla i gruppen samtidigt – barn och vuxna – att ägna sig åt något tillsammans - en lek, en sång, en dans 

eller lyssna på någon kort berättelse. […] andra skäl […] ge information […] diskutera och utveckla 

de normer och regler som gäller för samvaron på förskolan. […] introducera ett nytt tema […]. Under 

samlingsstunderna ska barnen ha möjligheter att utveckla sin förmåga att uttrycka sig och lägga fram 

egna åsikter, lyssna på andra och när de är mogna för det vara med om att fatta gemensamma beslut. 

Personalen ska ha ett klart syfte med samlingen. Den ska vara väl förberedd och innehållsmässigt 

knyta an till aktuella behov och intressen i barngruppen. På så sätt kan samlingen bli en stund som ger 

rika möjligheter till gemenskap, överblick och också kunskapsutveckling. (Socialstyrelsen 1987:47f, 

Rubinstein Reich 1996:43).   
 

Det är viktigt att pedagogerna inhämtar kunskap om det enskilda barnets utveckling i förhållande till 

läroplansmålen. Genom den kunskapen kan pedagogerna möta det enskilda barnets behov och utifrån 

denna kunskap förändra och utveckla innehållet i den pedagogiska verksamheten. För att kunna uttala 

sig om måluppfyllelse måste pedagogerna observera och dokumentera enskilda barns förståelse för ett 

område innan en lärande aktivitet inleds. Bara då kan man i efterhand göra motsvarande bedömning 

och göra uttalanden om vad barn lärt sig (Skolverket 2010:20). 

 

Skolinspektionen (2011) anger i sin kvalitetsgranskning 2011:10. 
Mycket av lärandet sker ogenomtänkt och oreflekterat. Pedagogerna beskriver vad de gör i 

verksamheten och inte vilket syfte i relation till strävansmålen de har med olika aktiviteter. Vid dessa 

förskolor behöver lärandet tydliggöras och pedagoger samt förskolechefer måste i högre utsträckning 

utveckla en pedagogisk planering som tar sin utgångspunkt i läroplanens mål at sträva mot med fokus 

på lärandet. (a.a:7) 

 

6.3 Planering 

De flesta förskollärare och förskolechefer uppger att de utgår från styrdokumenten i sin 

planering av samlingen, övriga anger ingen specifik källa. 

 

Vid alla observationstillfällen såg vi i varierad grad aktiviteter som skulle kunna ha varit 

planerade utifrån läroplanens strävansmål, men det gick inte att bekräfta hur genomtänkt 
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planeringen var eller om det fanns en planering överhuvudtaget. Vi såg också inslag som vi 

inte kunde härleda till läroplanen. 

 

Eftersom de flesta förskollärare säger i intervjuerna att de utgår från läroplanen när de 

planerar samlingens innehåll och vi ser inslag som kan härledas till läroplanen i alla 

observationerna även om det varierar i omfattning så kan detta inte motsägas. Men eftersom 

vi också såg andra inslag och att samlingen enligt tradition ofta innehåller aktiviteter såsom 

att samla gruppen, lärande, sång, rim och ramsor som kan kopplas till läroplanens strävansmål 

så kan det heller inte bekräftas att orsaken till samlingens innehåll verkligen ligger i en 

planering utifrån läroplanen. En intervjuad metodiklärare uttalade sig om samlingens innehåll 

”[…] en samling det är inte bara att sätta sig ner med en bok och sjunga en sång och så är den 

samlingen över, utan det ska ha ett verkligt innehåll för barnen […]” (Rubinstein Reich 

1996:35).  

 

6.4 Dilemman 

Det huvudsakliga dilemmat som de flesta förskollärare och förskolechefer upplever enligt 

intervjuerna är att barn har svårt att koncentrera/fokusera sig och sitta stilla och ”uppträder 

störande”. I stort sett alla barn som inte vill/orkar vara med hela samlingen får lämna 

samlingen för annan aktivitet, ensamma. En förskollärare uttrycker att de är ”Noga med att 

synliggöra för dem själva och resten av gruppen att det de väljer att göra istället är något 

viktigt, ”vända det till något positivt istället för att de ska känna sig som syndabockar” säger 

en annan förskollärare. En tredje förskollärare uppger att ”om de inte orkar hela samlingen så 

har det gjorts upp i förväg med barnet vad de ska göra istället om de väljer att lämna 

samlingen”. Barnens olika utvecklingsnivåer i en stor barngrupp kan också ställa till 

dilemman i samlingen. 

 

Jean Piaget (1896-1980) uttrycker i Barnets själsliga utveckling (2008) att barn i samma ålder 

kan upplevas vara i olika stadier, beroende på neurologiska förutsättningar, barnets mognad, 

intelligens, tidigare händelser och vilka normer, uppfattningar och värden som gör sig 

gällande. I samlingstillfället med jämnåriga barn kan det innebära vissa svårigheter för 

lärandet. (2008, översättning Lars Sjögren).  

 

Förskollärarna anser att fördelarna med helgrupp är alla har en chans att se varandra, att fler 

pedagoger kan närvara, att det är ett tillfälle för barnen att våga höras och synas och hitta sin 

identitet i gruppen. Nackdelen kan vara att det tar för lång tid. Fördelarna med delgrupp är att 

man kan mognadsanpassa, det blir meningsfullare för att man når barnen bättre. Nackdel kan 

vara att bara en pedagog är närvarande menar förskollärarna. En av förskolecheferna tycker 

att det kan var lättare för både barn och pedagoger att arbeta i mindre grupper. 

 

Vi kunde inte se något entydigt samband mellan antal pedagoger i samlingen och 

dilemmasituationer. Vid två av observationerna uppstod ett dilemma i och med att en annan 

pedagog avbryter för att förmedla något helt avvikande. Det blev ett störningsmoment som 

påverkade barnen, vilket visade sig genom okoncentration, vilket i sin tur resulterade i 

tillsägelser. Vid ett tillfälle väljer ett barn att lämna samlingen för att senare komma tillbaka. 

Barn som väljer att lämna samlingen får också själv välja om de senare vill komma tillbaka. 

En metod som alla våra observationer visar på för att förebygga dilemman är genom att sitta 

nära eller bredvid barn som har svårt att orka med en hel samling.  
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Barn som lämnar samlingen för att de inte orkar vara kvar ansågs som det vanligaste 

dilemmat, trots det såg vi det bara i en av våra observationer. Möjligt är att den strategi 

förskollärarna uppgav att sitta nära det barnet som brukar ha svårt att koncentrera sig 

fungerade vid dessa tillfällen. Ingen av förskollärarna uttalar sig om att de själva kan vara 

orsak till att ett störningsmoment uppstår, vilket vi observerade vid två tillfällen. Här var det 

barnen som blev störda och inte förskollärarna vilket möjligtvis kan vara förklaringen. Dessa 

två tillfällen inträffade i observationerna av samlingar där förskolläraren använde sig av 

förmedlingspedagogik. Sambandet är inte förvånande då barnen helst skulle sitta tysta och 

lyssna i dessa samlingar. Vad som är fördelar respektive nackdelar med samling i storgrupp 

uttrycker förskollärarna i enlighet med teorin. Det är viktigt att alla får ses men att det kan 

vara svårt med att mognadsanpassa innehållet, och ett problem som kan uppstå är på vilket 

sätt pedagogen ska förmå att utöva sitt pedagogiska kunnande i förhållande till det enskilda 

barnets individuella behov (Rubinstein Reich 1996). Fördelar med mindre grupper och 

kunniga pedagoger framkallar tillfällen till kommunikation, dialog, ökar inflytande och 

delaktighet från barnen som leder till utforskande och problemlösning (Pramling Samuelsson 

& Johansson 2010). 

 

6.5 Barnsyn och barns inflytande 

När det gäller förskollärarna barnsyn förefaller det som att flertalet av förskollärarna utgår 

från barnen och deras intressen, men detta gäller dock inte överlag. Barns inflytande och 

delaktighet varierar i betydande omfattning beroende av förskollärarnas sätt att leda 

samlingen. Det förekommer att barnen får planera och genomföra sin egen samling, komma 

med innehållsförslag till samlingen, barnen har inflytande genom att de får utrymme att fråga 

och berätta. ”I början på terminen skulle man kunna fråga vad de tycker att vi ska göra på 

samlingen, […] Det utgår för lite från barnen och för mycket från oss. Vi ska självklart 

vägleda de är ju små men det är hårfint” uttalar en av förskollärarna. Förskolecheferna 

uttrycker sig på liknande sätt när det gäller barnsynen. Den perfekta samlingen ska enligt 

förskollärarna innehålla barns delaktighet, dialog och samspel med barnen, variation samt 

vara rolig och lustfylld. Men ett par av förskollärarna förmedlar också ett annat synsätt som 

inte speglar att de har barnperspektivet i fokus. De uttrycker ett mer självuppfyllande 

ändamål, att förskolläraren själv skall lyckas i sin yrkesroll för sin egen skull. 

Förskolecheferna är eniga om att förskollärarna inte ska ta för stor plats utan att det ska vara 

ett samspel mellan dem och barnen och ett gemensamt engagemang. Det ska vara roligt och 

positivt. 

 

Observationerna visade att barnens inflytande i de samlingar som präglades av 

förmedlingspedagogik var näst intill obefintligt, när barnen ville berätta om sina upplevelser 

nonchalerades och tystnades det ner av förskolläraren. Tydliga situationer uppstod där barnen 

kunde ha beretts utrymme att äga inflytande över samlingens innehåll, men det negligerades 

av förskolläraren. En av förmedlingsmetodspedagogerna lyssnade och bekräftade det barnen 

ville berätta om, men tog inte tillvara detta tillfälle att utmana och spinna vidare för att ge 

barnen större inflytande. I en samling såg vi inget direkt inflytande men ett barn hade 

tilldelats ansvarsuppgifter utifrån givna ramar. Dessa bestod av att bland annat hålla i 

namnupprop, välja ut och framföra avslutningssång. De återstående samlingarna präglades i 

större utsträckning av ett tydligare medvetet arbete att integrera barns inflytande i samlingen. 

Förskollärarna visar barnen respekt genom att ge dem det talutrymme de behöver och lyssnar 

intresserat på alla även om de kommer från ämnet. Även om samlingen är väl planerad finns 

det både utrymme för flexibilitet och spontanitet, förskollärarna tar tillvara och använder sig 

av barnens tankar och gör det till lärandesituationer. Det genererar till att synliggöra och lyfta 
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upp alla barns kompetenser inför hela gruppen. Dessa samlingar upplevde vi som mer 

levande, barnens perspektiv var i fokus. Barnsynen var tillåtande och tillsägelser ett undantag. 

Glädjen var inte att ta miste på bland dessa grupper.  

 

Johansson & Pramling Samuelsson (red) (2003) skriver att beroende på hur var och en av 

pedagogerna i ett arbetslag reflekterar och samtalar om barn, skapas de värderingar och 

normer som blir gällande för verksamheten. Förskollärarnas barnsyn visar sig i vilket 

förhållningssätt de har och vilken metod de använder för att leda samlingen. De flesta 

förskollärarna som har det tillåtande förhållningssättet, vilket de också uttrycker i 

intervjuerna, som sedan också visar sig i observationerna, utgår från barnens intressen. De 

vägleder barnen genom samlingen på ett lyhört och bekräftande sätt där barnen upplevs vara 

delaktiga och ha inflytande. Barnen är medskapare till samlingens utformning och tillåts bidra 

med sina erfarenheter. Dialogen är i fokus och det finns glädje. Det är så här samtliga 

förskolechefer uttrycker att en samling ska gå till. Likaså stämmer detta överens med 

forskningen och styrdokumenten om hur det ska gå till, se nedan. 

 

Skolverket (2010) 

 
Breda ämneskunskaper och didaktisk kompetens, relaterat till förtroendekunskap och 

yrkeserfarenheter, kunskaper om samtidens barndom, lärande, bedömning, utvärdering och 

skolutveckling kan ses som grundläggande i lärarprofessionen inriktad mot de yngre barnen. 

Återkommande visar forskning hur förskolans och skolans kvalitet är beroende av lärares pedagogiska 

och ämnesmässiga kompetens, och förmåga att skapa en dialog med barnen/eleverna (Skolverket 

2010:15).  

 

I Emilssons (2008) avhandling Det önskvärda barnet skriver hon följande. När förskolläraren 

inte helt kontrollerade kommunikationen vad- och hur – aspekt föreföll det att skapas 

möjligheter för initiativ och egna val för barnen, vilket visade sig viktigt för barnens 

delaktighet. En symmetrisk relation mellan förskolläraren och barn uppstod, vilket innebar att 

båda bidrog till kommunikationens utveckling och därigenom det pedagogiska 

sammanhanget. ”Då läraren tycktes sträva efter att närma sig barnens perspektiv föreföll 

dialogen fri, dvs. den styrdes inte av slutna frågor som läraren redan visste svaret på utan både 

läraren och barnen bidrog till kommunikationens utveckling” (a.a:77).  

 

De få förskollärarna vars barnsyn präglades av ett dominerande förhållningssätt med 

förmedlingspedagogik som metod kan inte härledas till någon teori eller forskning om hur det 

borde gå till. Det går också emot vad som står i våra styrdokument om vad som är vårt 

uppdrag. 

 

Andersson (2001) skriver att Rousseau menade att det viktigaste var att utgå från barnets 

intresse, deras lust och egen vilja, men även att som vuxen ta ansvar. Han ansåg att läraren var 

uppfostrare och skulle ha ett förhållningssätt som skulle vägleda barnet inför kommande 

sociala samvaro, med andra ord låta barnet göra sina upptäckter, men att som pedagog ha ett 

syfte med det. Rubinstein Reich (1996) refererar till Bae m.fl. (1985) ang. interaktionen 

mellan vuxen - barn i förskolan, dessa har inte enbart handlat om samlingar utan även i andra 

samspel. Resultat visar på ett språkspel som domineras av den vuxnes agerande i att ta 

taltiden i anspråk för information, introduktion av nya ämnen, frågor och möjligheter till att 

avbryta i samtalen. Observationer av samlingarna har också visat på att förskollärarna i dialog 

med barnen, glömmer att bekräfta barnets inlägg i samtalet. Författaren vill med detta belysa 

att barnet tystnar i stället för att stimuleras till dialog. 

 



30 

 

6.6 Pedagogisk dokumentation 

Varken de privata förskolorna eller de kommunala förskolorna kartlägger gruppens behov vid 

terminsstart eller gör en fullständig pedagogisk dokumentation av samlingen. De flesta har 

dock en mer eller mindre detaljerad planering. En av de kommunala förskolorna har en 

detaljerad, skriftlig planering som sträcker sig över en termin (se bilaga 4). Sedan förekommer 

allt från skriftlig veckovis planering till endast muntlig dialog och att man har det i 

”bakhuvudet”. En privat förskola uttrycker angående utvärdering av samlingen ”Utvärderar 

samlingen utifrån skriftlig dokumentation. Jobbar mycket med utvärdering och 

kvalitetsredovisning utifrån läroplanen och tittar på oss själva hur vi kan vara bra pedagoger 

just i samlingen”. Spannet går här från detta via spontana samtal till ingen utvärdering alls, 

vilket gäller flertalet av förskolorna. Ingen av förskolorna har gjort kontinuerliga skriftliga 

observationer av samlingen men någon har gjort det vid enstaka tillfällen och vissa observerar 

inte alls. Ett citat från varje förskolechef. ”Men hur vet man att man jobbar mot de mål man 

har framför sig utan kvalitetsredovisning av samlingen”. ”Man kanske ska trycka på det extra 

i kvalitetsredovisningen, många tar ju med det under rutiner men samlingen rör så många 

områden”. ”Kommunen ej intresserade av samlingen i sin kvalitetsredovisning”. 

 

Vi såg ingen pedagog observera eller dokumentera under något av observationstillfällena. 

 

Genom resultaten från förskollärarintervjuer och observationer så kan vi bekräfta att ingen 

kartläggning eller fullständig pedagogisk dokumentation av samlingen förekom på någon 

förskola. Sen var spannet mycket stort från de som var på god väg, till de som inte gjorde 

någonting alls i dokumentationsväg. Förskolechefernas kommentarer tyder på att de inte tänkt 

på nyttan av pedagogisk dokumentation av samlingen. Både skolinspektionen och regeringens 

förord till läroplanen Lpfö 98 betonar vikten av att vi arbetar med både kartläggning, 

planering och pedagogisk dokumentation i alla delar av förskolans verksamhet. 

 
Skolinspektionen (2011:10) Det är viktigt att pedagogerna inhämtar kunskap om det enskilda barnets 

utveckling i förhållande till läroplansmålen. Genom den kunskapen kan pedagogerna möta det 

enskilda barnets behov och utifrån denna kunskap förändra och utveckla innehållet i den pedagogiska 

verksamheten. För att kunna uttala sig om måluppfyllelse måste pedagogerna observera och 

dokumentera enskilda barns förståelse för ett område innan en lärande aktivitet inleds (a.a:20). 

Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de 

uppställda målen i läroplanen. Det är angeläget att metoder för utvärdering utvecklas som är tydligt 

relaterade till de uppställda målen för verksamheten och som bidrar till en utveckling av det 

pedagogiska arbetet. Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och 

bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 

utvecklingsbehov (Om förskolans läroplan; Regeringens förord till läroplanen Lpfö98). 

 

Rubinstein Reich (1996) poängterar att observationerna av samlingarna inte behöver vara så 

avancerade, det viktiga är att samla information för att ha som underlag för reflektion. För att 

i förlängningen få till stånd en utveckling av samlingen. Gunilla Dahlberg (2011) professor 

vid Stockholms universitet förespråkar också en enkelhet i processen för att det ska bli gjort 

(se bilaga 5).  

 

6.7 Det pedagogiska ledarskapets betydelse för samlingens innehåll och 
struktur 

Enligt Lpfö98 reviderad 2010 framkommer hur grundläggande och betydelsefullt 

förskolechefens ansvar är, som pedagogisk ledare för verksamheten. Det åligger den 

pedagogiska ledaren utifrån det övergripande ansvaret att verksamheten utövas med 
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utgångspunkt i läroplan och uppdraget i helhet, vilket även leder till ett överordnat 

kvalitetsansvar.  
 

Ett citat från varje förskolechef. ”Men hur vet man att man jobbar mot de mål man har 

framför sig utan kvalitetsredovisning av samlingen”. ”Man kanske ska trycka på det extra i 

kvalitetsredovisningen, många tar ju med det under rutiner men samlingen rör så många 

områden”. ”Kommunen ej intresserade av samlingen i sin kvalitetsredovisning”. Om man 

utgår från dessa citat angående pedagogisk dokumentation av samlingen, som är en del av 

verksamheten som är återkommande varje dag så ter det sig som att samlingssituationens 

pedagogiska värde inte skattas så högt. Vare sig från Kommunens eller från de pedagogiska 

ledarnas sida. Om så är fallet så kan man dra slutsatsen att budskapet till förskollärarna är 

detsamma. Stämmer det vidare, som det står i citatet nedan att förskollärarna delegerats att ta 

det pedagogiska ansvaret, prioriteras antagligen inte pedagogisk dokumentation av samlingen. 

Det är heller inte lätt att utföra pedagogisk dokumentation på ett korrekt sätt om det inte finns 

ett bra system och lämpligt material att tillgå på förskolan, se andra citatet. Även detta kan ses 

som antingen okunskap eller ointresse från ledningen och organisationens sida. 
 

Skolinspektionen (2011:10) skriver om förskolechefens pedagogiska ledarskap och enligt 

Skolverkets lägesbedömning av förskolan för år 2008 har det pedagogiska ansvaret idag allt 

oftare delegerats från förskolechefer till pedagogerna inom förskolan. […] I Skolverkets 

Allmänna råd, Kvalitet i förskolan, poängteras den pedagogiska ledningen som en viktig faktor 

för förskolans kvalitet. Goda kunskaper om förskolepedagogik krävs samt att ha möjlighet att 

följa det dagliga arbetet i förskolan. […] Granskningen visar att det varierar hur väl förtrogna 

förskolecheferna är med sina förskoleverksamheter. Det saknas ofta en tydlig pedagogisk 

ledning på flertalet av förskolorna. […] det är huvudmännens ansvar att se till att 

förskolecheferna klarar sitt uppdrag (a.a:22). 

  

Skolinspektionen (2011:10) 
Flertalet förskolor har inte något bra system för att dokumentera enskilda barns utveckling och 

lärande och det råder stor osäkerhet över hur man ska skriva utan att det blir en bedömning av 

barnen. Denna osäkerhet leder till att det sker undermålig eller ingen dokumentation av det 

enskilda barnets lärande. Det leder i sin tur till att det blir svårt för pedagogerna att utvärdera 

verksamheten och veta vad barnen verkligen lärt sig (a.a:20). 

 

Vi anser att det skulle underlätta arbetet för både förskollärare och förskolechefer om 

Skolverket tog fram nationella mallar för arbetet med kartläggning, pedagogisk 

dokumentation, kvalitetsgranskning och uppföljning. Det kunde finnas ett par varierande 

material att välja mellan beroende på hur verksamheten på förskolan ser ut. Det skulle även 

underlätta för förskollärare som byter arbetsplats att redan känna till materialet, och den 

skiftande nivån på kvaliteten förskolor emellan kanske kunde utjämnas till viss del. Likaså 

skulle nog Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolor förändras i positiv riktning.
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7 Diskussion 

I den här delen av arbetet för vi en diskussion om vad resultatet visar, om vi kan få svar på 

våra frågeställningar och även vad vi själva anser vara viktigt att belysa och problematisera i 

sammanhanget. Vi kommer också att relatera till våra egna erfarenheter av arbete på olika 

förskolor. 

 

7.1 Finns det ett pedagogiskt syfte med samlingen? 

Vår huvudsakliga frågeställning ifall det finns ett pedagogiskt syfte med samlingen kan 

besvaras på flera sätt. Om man utgår ifrån att frågan betyder att alla förskollärare har tänkt att 

samlingen ska innehålla ett lärande i någon form så kan vi absolut svara ja på den frågan. Vi 

såg också lärande i alla våra observationer av samlingar och samtliga förskollärare hävdade 

också i intervjuerna att de hade ett pedagogiskt syfte och att det förekom planering om än i 

skiftande omfattning, inför samlingsstunden. Det här är ju bra, men är det gott nog? Man 

skulle kunna tolka läroplanen som att det är tillräckligt och korrekt, om man bara läser olika 

stycken för sig och inte ser till helheten i styrdokumentet. För i förskolans uppdrag står 

följande i Lpfö 98.”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten 

skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. ”Förskolan skall erbjuda barnen en 

god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö 98:4). 

 

Om vi lägger in fler kriterier i pedagogiskt syfte som att samlingen ska vara planerad utifrån 

läroplanen, observeras, dokumenteras, utvärderas och ha en bakomliggande kartläggning av 

barnens behov så blir inte svaret detsamma. Ingen förskollärare undersöker och 

kvalitetssäkrar utifall deras syfte har nått framtill barnen. Styrdokumenten Lpfö 98 och Lpfö 

2010 är tvingande dokument som ska följas. 

 
I och med att förskolan har en tvingande förordning; läroplanen för förskolan, Lpfö98 bör syftet med 

samlingen i förskolan kopplas till denna. Läroplanen för förskolan är ett tvingande styrdokument, en 

förordning vilket innebär att den talar om vad man ska göra i förskolan. Den är tvingande för varje 

enskild lärare såväl som för kommunerna att följa. Läroplan betyder precis som ordet säger ’en plan 

för lärande (Johansson & Gustavsson 2010:7). 

 

7.2 Planering av samlingen 

Frågeställning i inledningen är, hur och utifrån vad planeras samlingar generellt? Detta kan vi 

inte ge svar på då resultat och analys inte kunde säkerställa något entydigt besked i frågan. En 

orsak som vi tror kan ligga till grund för att samlingen inte planeras lika noggrant överallt är 

att den inte finns med i någon kvalitetsredovisning som en egen aktivitet. Vi anser att den 

borde göra det och hävdar att om den gjorde det så skulle kvaliteten på samlingsstundens 

lärandeprocess öka, och utvecklingen gå framåt beträffande vad en samling kan och ska 

innehålla. Detta sagt eftersom det då först skulle behövas kartläggning av de enskilda 

individernas kunskapsnivåer och behov och en noggrann planering med mål utefter den, som 

sedan följs av en pedagogisk dokumentation för att kunna utvärdera samlingens värde ur 

kunskapsutvecklingsperspektiv.  

Så här skriver Skolverket (2010) om mål och riktlinjer. 
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Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen 

i förskolan. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker i 

enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Alla 

som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till 

att förskolans uppdrag genomförs (Lpfö 2010:8). 

 

Det är enligt vår mening underligt att samlingen med sin starka tradition sedan hundratals år 

tillbaka inte har ett lika högt pedagogiskt värde som andra aktiviteter i förskolan i den 

bemärkelsen att den inte finns med i kvalitetsredovisningarna. Kan det bero på att samlingen 

alltid bara har funnits där som en självklarhet, eller att det inte finns någon motsvarighet till 

något ämne i skolan såsom matematik och språk som har sina givna platser. Vilket ansvar ska 

Skolverket inta när det gäller vikten av att överväga samlingens plats i Läroplanen för 

förskolan reviderad 2010? Undersökningar om samlingen på förskolan är utförda av många 

studenter förutom oss, och vi kommer fram till att det finns dåligt underlag för samlingens 

värde i den dagliga verksamheten. Med det menas att ytterst få forskare har doktorerat i ämnet 

och därmed bidrar detta till sparsamt med litteratur.  

 

7.3 Pedagogisk dokumentation 

”Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande” (Lpfö 98:8). Alla är överens om att vi ska ha ett lärande i förskolans 

verksamhet och samlingen är en stor del av den verksamheten eftersom den är återkommande 

varje dag. Men hur vet man att det resulterar i ett lärande då man inte utvärderar samlingen? 

Detta anser vi tyder på antingen brister i utformningen av Lpfö 98 och Lpfö98 reviderad 

2010, eller på att dessa styrdokument inte tolkas på rätt sätt av pedagogiska ledare och 

förskollärare. 

 

 
Skolinspektionen (2011:10) ”Det är viktigt att pedagogerna inhämtar kunskap om det enskilda barnets 

utveckling i förhållande till läroplansmålen. Genom den kunskapen kan pedagogerna möta det 

enskilda barnets behov och utifrån denna kunskap förändra och utveckla innehållet i den pedagogiska 

verksamheten. För att kunna uttala sig om måluppfyllelse måste pedagogerna observera och 

dokumentera enskilda barns förståelse för ett område innan en lärande aktivitet inleds (a.a:20). 

 

Vi har under arbetets gång sökt svar på varför samlingen ser ut som den gör, varför det är 

sådan skillnad i hur det pedagogiska arbetet utförs på olika förskolor och på olika avdelningar 

och varför finns en sådan stor rådvillhet bland förskollärarna hur det ska gå till att utföra vårt 

uppdrag.  Även bland förskolecheferna, som är de pedagogiska ledarna, finns en osäkerhet om 

hur arbetet ska utföras på ett professionellt sätt och hur det ska kvalitetssäkras. Vi anser att 

Skolinspektionen (2011:10) i sin tidigare nämnda kvalitetsgranskning har hittat en viktig 

nyckel till det som vi ser som en stor del av problemet. 

 
Flertalet förskolor har inte något bra system för att dokumentera enskilda barns utveckling och lärande 

och det råder stor osäkerhet över hur man ska skriva utan att det blir en bedömning av barnen. Denna 

osäkerhet leder till att det sker undermålig eller ingen dokumentation av det enskilda barnets lärande. 

Det leder i sin tur till att det blir svårt för pedagogerna att utvärdera verksamheten och veta vad barnen 

verkligen lärt sig (a.a:20). 

 

7.4 Det pedagogiska ledarskapets betydelse  

Hur kommer det sig då att det är så här? En anledning kan vara att det fortfarande finns 

många förskollärare kvar i yrket som började sin karriär innan det fanns en läroplan att arbeta 
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efter och att en del av dem inte velat ha eller inte fått tillräcklig kompetensutveckling utan 

fortfarande arbetar ungefär som det var brukligt på dåtidens daghem. Men i intervjuerna 

uppmärksammade vi inte att det förhållningssättet var uttalat. Utbildningen till förskollärare 

har utvecklats genom åren, och att orsaken är otillräcklig kompetensutveckling och 

vidareutveckling för förskollärare och pedagogiska ledare ligger nog nära sanningen ändå, 

likaså otydlig styrning från den pedagogiska ledaren om vad som ska utföras av förskolläraren 

och hela arbetslaget. Den pedagogiska ledaren ska inte specificera hur arbetet ska utföras men 

vara klar och tydlig med vad som ingår i vårt uppdrag. Vi tycker oss vid en jämförelse med 

skolans för oss mer tydliga struktur kunna härleda problemet till att den stora skillnaden ligger 

i att skolan har klara uppnåendemål och vi har strävansmål som till synes kan uppfattas som 

mer otydliga, och att detta faktum komplicerar det hela. Det råder en förvirring om vad man 

får och inte får gällande bedömning av barn i förskolan, vi har en rädsla för att bedöma 

barnen. Enligt vår undersökning grundar sig den känslan i okunskap om hur man använder 

bedömningarna eller för att använda ett mindre laddat ord, kartläggningarna av enskilda barn.  

Vi ska inte använda dessa för att kunna peka ut vad varje enskild individ inte kan, utan de ska 

vara ett underlag för att försäkra oss om att barnets utvecklingsprocess går framåt och genom 

detta se hur verksamheten fungerar och hur vi kan utveckla den. Enligt vår studie så ser vi inte 

denna röda tråd i någon av verksamheterna. Redan på 1700-talet fanns teorier som håller än 

idag, om vikten av att ha ett tydligt syfte med lärandet i samlingen och även att utvärdera 

detsamma.  

 

Skolinspektionen (2011) anger i sin kvalitetsgranskning 2011:10 

 
Mycket av lärandet sker ogenomtänkt och oreflekterat. Pedagogerna beskriver vad de gör i 

verksamheten och inte vilket syfte i relation till strävansmålen de har med olika aktiviteter. Vid dessa 

förskolor behöver lärandet tydliggöras och pedagoger samt förskolechefer måste i högre utsträckning 

utveckla en pedagogisk planering som tar sin utgångspunkt i läroplanens mål at sträva mot med fokus 

på lärandet (a.a:7). 

 

En skillnad mellan de privata och de kommunala förskolorna är dock värd att nämna och det 

är att de privata förskolorna hade generellt en mer explicit styrning från ledningen och därmed 

en tydligare och mer strukturerad planering av verksamheten. Vi tänker att orsaken kan vara 

att de privata förskolorna i högre grad drivs som privata företag med större vinstintresse och 

att de är mer beroende av att profilera sig som ett attraktivt alternativ till de Kommunala 

förskolorna genom att ha ett professionellt förhållningssätt, därför är reglerna stramare och 

tydligare. Inga barn, ingen verksamhet. 

 

Vi tycker oss se ett samband mellan otydligt pedagogiskt ledarskap och villrådighet bland 

förskollärarna, hur de ska utföra sitt uppdrag. Det besvarar vår frågeställning om vilken 

betydelse det pedagogiska ledarskapet spelar för roll. Utifrån vår studie så finner vi det 

klarlagt att ett tydligt och klart pedagogiskt ledarskap som utgår från läroplanen är nyckeln för 

att verksamheten ska fungera fullt ut.  Enligt den nya reviderade läroplanen Lpfö 2010 så 

förtydligas förvisso förskollärarens ansvar för det pedagogiska ansvaret men också 

förskolechefens förpliktiganden tydliggörs i ett särkilt stycke, här avkortat.  
 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal 

i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.  

 

Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att 

 

• systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla 
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verksamheten, 

• det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare barnskötare och övrig 

personal (Lpfö 2010:16). 

 

Toppstyrning är inte vad vi är ute efter. Men om det allmänt förhåller sig som vår 

undersökning, och likaledes Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar, att förskollärarna av 

olika anledningar blir delegerade av den pedagogiska ledaren att ta ett större ansvar. Då måste 

kunskapen som den pedagogiske ledaren förhoppningsvis besitter vidarebefordras ner på 

avdelningsnivå och vara väl förankrad där. Den värdefulla kunskapen gör ingen nytta om den 

fastnar på ledningsnivå och inte når ner i verksamheten. Med detta sagt åligger det inte bara 

förskolechefen att ansvara för den processen utan förskolläraren måste vara aktiv och söka 

information själv och även upplysa ledningen om inom vilka kompetensområden hon/han 

behöver vidareutbildning. 

 
Skolinspektionen (2011:10) skriver om förskolechefens pedagogiska ledarskap och enligt Skolverkets 

lägesbedömning av förskolan för år 2008 har det pedagogiska ansvaret idag allt oftare delegerats från 

förskolechefer till pedagogerna inom förskolan. […] I Skolverkets Allmänna råd, Kvalitet i förskolan, 

poängteras den pedagogiska ledningen som en viktig faktor för förskolans kvalitet. Goda kunskaper 

om förskolepedagogik kräva samt att ha möjlighet att följa det dagliga arbetet i förskolan. […] 

Granskningen visar att det varierar hur väl förtrogna förskolecheferna är med sina 

förskoleverksamheter. Det saknas ofta en tydlig pedagogisk ledning på flertalet av förskolorna. […] 

det är huvudmännens ansvar att se till att förskolecheferna klarar sitt uppdrag (a.a:22). 

 

Varför delegerar då förskolecheferna numer det viktiga pedagogiska ledarskapet allt oftare till 

förskollärarna, när det så klart och tydligt enligt Lpfö 2010 ska utföras av förskolechefen? Det 

beror enligt vår erfarenhet på att en förskolechef har så många olika arbetsuppgifter så att 

arbetsbördan är för stor. De får göra prioriteringar och delegera visst arbete för att få det att 

fungera rent praktiskt. Hur de gör sina prioriteringar varierar förstås men vanligast är det nog 

att de administrativa uppgifterna som ekonomi, rapporter, möten, personalfrågor mm kommer 

i första hand. Och som det står i citatet ovan så är det Kommunen respektive motsvarande 

privat huvudman som ska se till att förskolechefen kan utföra sitt arbete på ett tillfredställande 

sätt. Eftersom vi inte har med något material om hur huvudmännens organisation ser ut så kan 

vi inte ha någon åsikt om det men det kan vara en fråga för vidare forskning. 

 

7.5 Barnsyn och barns inflytande 

Vår frågeställning inom detta område lyder. På vilket sätt visar sig förskollärarnas barnsyn 

och barnens inflytande och delaktighet i samlingen? 

 

Så här skriver både Lpfö 98 och Lpfö 2010 under rubriken barns inflytande. 

 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar 

och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 

pedagogiska verksamheten (Lpfö98:10 (2010:14). 

 

I den reviderade läroplanen finns ett tillägg angående riktlinjer för förskollärarens ansvar där 

ordet bör är borttaget och det står att ”förskolläraren ska ansvara för att alla barn får ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Lpfö 2010:12).  

 

Svaret på frågeställningen blir att det visade sig skifta i hög grad, både vilket inflytande 

barnen hade på samlingen och vilken barnsyn pedagogerna uppvisade. Det visade sig att de 
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fåtal förskollärare som använde sig av en förmedlingspedagogik och själva ägde talutrymmet 

större delen av samlingen, där fanns inte heller något synbart inflytande från barnen. Deras 

delaktighet bestod i att lyssna och sitta still. Här förekom också fler tillsägelser och dessa 

samlingar var generellt längre tidsmässigt. Johansson & Pramling Samuelsson (red) (2003) 

skriver att barnsyn är något som kommer till uttryck i lärarnas förhållningssätt till barnet. 

Barnet ska ses som medskapare i skeendet där samspelet med andra styrs av det sociala, samt 

normer och värderingar. 

 

De andra förskollärarna som hade en mer tillåtande barnsyn, som baserades på att samlingen 

skulle bygga på barnens idéer och tankar, och där kommunikation och dialog genomsyrade 

stunden, gav barnen stort inflytande och de var delaktiga på lika villkor även om det var 

förskollärarna som styrde samlingen så gjorde de det på ett respektfullt sätt. Här behövdes inte 

så många tillsägelser på grund av att barnen tyckte det var kul och intressant. Så tolkade vi 

observationerna. Här knyter vi an till Emilssons (2008) avhandling Det önskvärda barnet där 

hon skriver ”När pedagogen inte helt kontrollerade kommunikationen vad- och hur – aspekt 

föreföll det att skapas möjligheter för initiativ och egna val för barnen, vilket visade sig 

viktigt för barnens delaktighet. En symmetrisk relation mellan pedagog och barn uppstod, 

vilket innebar att båda bidrog till kommunikationens utveckling och därigenom det 

pedagogiska sammanhanget” (a.a:77). 

 

Vi observerade naturligtvis även samlingar som var nyanserade i utsträckning beträffande 

barns valfrihet, inflytande och den barnsyn som läroplanen anger, även här, men de var inte i 

närheten av den förra kategorin. 

 
 Hur jobbar man med barns valfrihet? En viktig aspekt att ta hänsyn till är på vilket sätt barn har 

valfrihet eller inte. För en samling kan det innebära att delta eller inte. Ett annat alternativ vid en 

valsituation kan vara att välja och säga nej, för att istället anta en annan aktivitet. (Olofsson 

2010:135).  

 

Den viktigaste orsaken till samlingens förekomst enligt förskollärarna är att alla ska samlas en 

stund varje dag och få ses och ha kul. En gruppstärkande aktivitet där man ska känna 

samhörighet, gemenskap och få göra sig hörd och lyssna på andra. Det var också vad de 

senare observationerna visade i de flesta fall. I läroplanen står inget specifikt om just 

samlingen och vad den ska innehålla eller hur den ska gå till men allmänna riktlinjer om 

förhållningssätt och värdegrund finns klart och tydligt om hur verksamheten ska bedrivas och 

det gäller alla aktiviteter i förskolan. Eftersom vi ser brister på det här området så efterlyser vi 

även i den här frågan ett tydligare pedagogiskt ledarskap, som ser till barnens behov och 

rättigheter ifråga om att kunna påverka verksamhetens innehåll och inflytande över sin egen 

kunskapsprocess. 

 

 

7.6 Dilemman 

Vilka pedagogiska dilemman kan uppstå i samlingssituationen, varför uppstår de och hur kan 

man lösa dem? Det intervjuerna visade var att det vanligaste dilemmat under samlinsstunden 

enligt förskollärarna och förskolecheferna, var barn som ”störde” samlingen på något sätt. Det 

avhjälptes lättast uttryckte samtliga förskollärare och förskolechefer, genom att medvetet 

placera en pedagog bredvid eller nära intill detta förväntade störande barn i förebyggande 

syfte. Hjälpte inte detta så fick barnet lämna samlingen för en annan aktivitet. Frågan om 

samlingens frivillighet eller inte besvarades av alla förskollärare med att samlingen var 

obligatorisk men att barnen inte tvingades vara kvar om de inte orkade sitta still. Trots detta 
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såg vi bara en sådan beskriven händelse med ”störande barn” under våra observationer. 

Eftersom vi har ”En skola för alla” så ska verksamheten anpassas till barngruppen och dess 

olika individer och deras ofta skiftande utvecklingsnivåer. Frågorna vi ställer oss då blir, är 

det innehållet i samlingen, eller strukturen på samlingen som borde utvärderas noggrannare, 

eller båda delarna, för att det ska fungera och vara tillfredställande för alla enskilda individer i 

barngruppen? Blir samlingen intressantare om barnen får välja själva om de vill vara med på 

den eller inte? Olofsson (2010) skriver följande ”Den ska vara frivillig, men vår ambition ska 

vara att barnet ska delta utifrån eget intresse. Innehållet på samlingen kan vara ett motiv från 

barnets sida att avstå, på grund av det inte är tillräckligt lockande” (a.a:131).  

I alla våra observationer hade man samling i helgrupp med barn från tre till fem år och i ett 

par samlingar var även yngre barn närvarande. Är detta optimalt för en samling med ett syfte 

att skapa nyfikenhet för ett speciellt tema eller ämne och stimulera lärandeprocesser hos 

barnen? Eller skulle det kanske vara bättre att i en sådan gruppsammansättning ha ett syfte att 

samlas en kort stund för att se vilka som är närvarande idag, umgås genom sång och 

rörelselekar och social träning? 

 

Något som kom fram, främst i intervjuerna, men också i observationerna var att förskollärarna 

ville så mycket med samlingen. Det skulle vara samlingssång, upprop som ofta tog ganska 

lång tid eftersom man skulle avhandla var alla andra var som inte var där också, dag, datum 

och årstid. Information om dagen/veckan mm, lärande i någon form där barnen skulle få ta 

plats med egna tankar och frågor, sånger och rörelselekar och social träning och fostran, och 

det hela skulle genomsyras av barnens delaktighet och inflytande. Vi hävdar att det kanske 

vore bättre ur pedagogisk synvinkel att dela upp allt detta innehåll i åtminstone två olika 

kortare samlingar och dela upp de pedagogiska syftena. Förslagsvis en helgruppssamling på 

morgonen och en smågruppssamling på eftermiddagen där man delar upp barngruppen i två 

eller tre mindre grupper. Eller helgruppssamlingar på måndagar och fredagar och 

smågruppssamlingar tisdagar, onsdagar torsdagar, som en avdelning i studien hade. Hur man 

lägger upp det måste givetvis bero på hur barngruppen och arbetslaget ser ut samt 

förutsättningarna i just den enskilda verksamheten. Målet måste ändå vara att få till det 

innehåll och den struktur som gör att alla barn vill vara med på samlingen/samlingarna för att 

det är roligt och tillfredställande för dem alla. 

  

Olofsson (2010) anger i Meningsfull samling i förskolan, med sexton olika frågeställningar 

och svar som är utmärkande egenskaper om samling, här är en av dem. 

 
Vilken betydelse har samlingen för samtalet? 

Med tanke på de stora barngrupper som återfinns på förskolan, och speciellt i åldersgrupperna 3-5 år 

är ingående samtal svåra att genomföra. För att samlingsstunden ska medföra ömsesidighet, reflektion 

och deltagande från alla är det att föredra att tänka över strukturen på mötet (Olofsson 2010:132). 

 

Förskollärare ska ta ansvar för ”att varje barn får sina behov respekterade och 

tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Lpfö98, reviderad 2010:10). 

 

8 Förslag till vidare forskning och nya frågeställningar 

Vad behöver samlingen för egna riktlinjer i Läroplanen för att utvecklas vidare?  

Hur påverkar Kommunen och de privata huvudmännen verksamheten? 

Varför har utvecklingen gällande samlingens struktur och innehåll inte kommit längre, sett ur 

ett historiskt perspektiv? 
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                                                                                                                                  Bilaga 1 

Intervjuguide för pedagogerna 

 

1. Varför har ni samling, i vilket syfte/vilka syften och hur ofta? 

2. Hur planerar ni samlingarna? Vilka kriterier utgår ni ifrån? 

3. Vad anser du påverkar samlingens förekomst, innehåll och form? 

4. Hur har ni tänkt kring situationen barn med särskilda behov som kanske inte klarar 

samlingssituationen? 

5. Tänker ni utifrån ett genusperspektiv? Hur då? 

6. Är samlingen obligatorisk eller frivillig? Varför? 

7. Fördelar och nackdelar med helgrupps - respektive delgruppssamlingar? 

8. Vem ansvarar för samlingen? 

9. Är alla pedagoger med på samlingen, om inte vad gör de som inte är med? 

10. Observerar och dokumenterar ni samlingarna? 

11. Utvärderar ni samlingens pedagogiska syfte och dess lärandeprocesser i 

kvalitetsredovisningen? Om inte, varför?  

12. Hur ser den i ditt tycke perfekta samlingen ut?  



 

                                                                                                                                  Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Monica Wikström, jag arbetar på Hedvig Eleonora Förskolor och jag läser på 

distans mot Linnéuniversitetet i Växjö till lärare inom förskola/förskoleklass. Just nu arbetar 

jag med mitt examensarbete som ska handla om samlingens syfte och koppling till 

styrdokumenten. Av den anledningen är jag i behov av din/er hjälp. Jag vill undersöka vilket 

pedagogiskt förhållningssätt pedagogerna förmedlar under samlingen, hur den är upplagd och 

planerad. Det kommer att ske vid ett par tillfällen. 

 

Jag kommer att använda mig av observationer av barnen och pedagogerna i samspel under 

samlingssituationen genom att videofilma aktiviteten, men filmen kommer bara att vara mitt 

arbetsmaterial och filmen raderas efter analys. I mitt examensarbete kommer inga namn på 

barn eller pedagoger att nämnas, inte heller namn på förskola eller vilken ort den ligger på och 

inga foton kommer att tas. Det hela behandlas helt anonymt. 

 

Om ni har några frågor som du/ni funderar över, kan ni nå mig på 0760 504 567 eller e-post 

kmonicaw@gmail.com 

Med vänlig hälsning 

Monica Wikström 

 

 

Barnets/Gruppens namn:_______________________________________________________ 

Jag/vi godkänner att:___________________________________deltar i observationen 

Jag/vi godkänner inte att:_______________________________ deltar i observationen 

Förälder/rektors underskrift:____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  Bilaga 3 

Missivbrev                                                                                     

Hej! 

Mitt namn är Åsa Karlsson och jag läser på distans mot Linnéuniversitetet i Växjö till lärare 

inom förskola/förskoleklass. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete som ska handla om 

samling på förskolan. Av den anledningen är jag i behov av din/er hjälp. Jag vill undersöka 

vilket pedagogiskt förhållningssätt pedagogerna förmedlar under samlingen. Det kommer att 

ske vid några tillfällen. 

 

Jag kommer att använda mig av observationer av barnen och pedagogerna i samspel under 

samlingssituationen men i mitt examensarbete kommer inga namn på barn eller pedagoger att 

nämnas. Vidare kommer inget namn på förskola att nämnas och inga foton att tas. Det hela 

behandlas anonymt. 

 

Om det är några frågor som du/ni funderar över, kan ni nå mig på telefon nr. xxxxxx 

 

Med vänlig hälsning 

 

Åsa Karlsson 

 

 

Barnets/Gruppens namn:_______________________________________________________ 

Jag/vi godkänner att:___________________________________deltar i observationen 

Jag/vi godkänner inte att:_______________________________ deltar i observationen 

Förälder/rektors underskrift:____________________________________________________ 



 

 

                                                                                                                                  Bilaga 4 

Samling 

 
Lpfö98 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. 

 

 Hållbar utveckling 

 

Jämställdhet - barnen utvecklar sin förmåga att planera och leda en samling. 

  
Matematik 

 

Barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang. 

 

Hur når vi målen 

 

Vi pratar/går igenom: 

 Tid – årstider, veckodagar, månader, dagsuppfattning. 

 Antal – räknar fram och baklänges på olika sätt. 

 Siffror – i olika kombinationer med konkret material. 

 Ordningstal – första, andra, tredje. 

 Barnen turas om att leda samlingen utifrån sin egen förmåga och med hjälp av 

sina kamrater. 

 Vi övar på att ta hänsyn till den som pratar. 

 Vi övar på att vara i fokus inför/framför en grupp. 
 



 

        Bilaga 5 

BARNET GÖR VI TÄNKER HUR GÅR VI VIDARE? 
 


