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 Abstrakt 
Målet med denna studie var att bidra med kunskap inom det pedagogiska 

fältet kring samlingen i förskolan. Detta genom att undersöka vad 

förskollärare och förskolebarn har för uppfattningar om samlingens syfte. 

Studien är fenomenografiskt inspirerad och bygger på kvalitativa intervjuer 

med sju äldre förskolebarn och fyra förskollärare från olika förskolor, varav en 

genomfördes som pilotstudie. Materialet kategoriserades med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar och bearbetades genom tematiska analyser. 

Resultatet visade att de intervjuade förskollärarna hade ett antal olika men 

klara syften med samlingen. De ansåg att samlingen syftar till att bidra till 

barnet både som individ likaväl som en del i ett kollektiv. Även lärande, 

lustgivande och organisatoriska syften uppgavs. De intervjuade barnens 

uppfattningar om samlingens syfte visade sig diffusa och varierade stort. 

Samtliga barn gav uttryck för att de inte visste, och deras teorier handlade 

övergripande om aspekter som lärande, ta del av information, disciplinering 

och att samlingen är en förutsättning för nästföljande aktivitet. Studiens 

problemformulering och frågeställningar diskuterades med utgångspunkt i 

resultat och litteraturbakgrund. Diskussionen speglar olika perspektiv på vad 

som framkommit i denna studie i relation till tidigare forskning. 

 

Nyckelord: Samling, syfte, förskola, uppfattningar, barn, förskollärare. 
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 Inledning  
Samlingen i förskolan är ett traditionellt arbetssätt som förekommer i många 

länder i arbete med yngre barn, inte minst i Sverige och Norden. Samlingen 

har långtgående traditioner och är en etablerad och central del av den dagliga 

rutinen i svenska förskolor. (Rosenqvist, 2000; Rubinstein Reich, 1993; Walch; 

1987) Detta trots att arbete med samlingar inte är något som uttrycks i 

förskolans nuvarande läroplan lpfö-98 (Skolverket, 2011). Frågan kan därför 

ställas om anledningen till att samlingen är ett så etablerat moment i Sveriges 

förskolor. 

 Genom mitt arbete och verksamhetsförlagda utbildning på förskolor har 

jag slagits av hur olika samlingar ser ut i olika verksamheter. Frekvens, form, 

innehåll och fokus är alla faktorer som skiljer sig markant mellan olika 

förskolor och förskoleavdelningar. Jag tänker mig att variationen delvis måste 

grunda sig i den mångfald av syften som finns med samlingen, och bero på 

vad varje arbetslag tänker sig att samlingen ska bidra till, vilket är en tanke 

även Walch (1987) ger uttryck för. Oavsett denna variation och vad den 

bottnar i är samlingen, vad jag har erfarit, ett stående moment i svenska 

förskolors dagliga verksamhet, oberoende av förskolans profil och 

pedagogiska inriktning. Utifrån detta väcktes mina funderingar kring varför 

det är en så etablerad punkt i förskolans dagordning, vad syftet med 

samlingen egentligen anses vara och hur barnen uppfattar det.  

 Trots samlingens nästan självklara plats i svenska förskolor stöter den 

ändå på en hel del motstånd. I sina etnografiska studier har Ehn (1983) sett att 

samlingen kan bli som en maktkamp mellan barn och pedagoger, där barnen 

protesterar mot lärarens maktposition. Det verkar också vara svårt för barn att 

uppfylla de krav pedagogerna ställer vid samlingarna. Uppmärksamheten 

varierar, och William-Olsson och Krook (1973) skriver att barnen ofta har svårt 

att koncentrera sig och sitta still i samlingen. Det i sig kan bero på hur barnen 

upplever situationen. Att tvingas sitta still och göra sådant man har gjort flera 

gånger förr känns ofta meningslöst för barn, och de tenderar att bli uttråkade 

och trötta av aktiviteter som vuxna har bestämt (Arnér & Tellgren, 2006). 

Samlingen som situation verkar alltså särskilt utmanande för barn. Likartat 

berättar Åberg (i Åberg & Lenz Taguchi, 2005) om sina tidigare erfarenheter av 

samlingar, där barnen gav uttryck för att samlingen är tråkig och ointressant, 

men ändå fick sitta med mot sin vilja. Sådana samlingar blir inte mer än 

rutinmässiga aktiviteter där fokus och stor del av tiden ofta läggs på att 

disciplinera barnen (a.a.). Av samma anledning anser Ehn (1983) att samlingen 

är att betrakta som en ordningsritual där reglerna hamras in dag efter dito. Jag 

har liknande erfarenheter av samlingen i förskolan, och därför är det intressant 

att undersöka hur förskollärare och föreskolebarn ser på samlingen. Om det är 

svårt att hålla barnens uppmärksamhet uppe, om stunden många gånger 

präglas av maktkamper, oro och disciplinering, vad anser förskollärare att 

samlingen egentligen fyller för viktig funktion? 
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 Jag ämnar här undersöka vad förskollärare och förskolebarn har för 

uppfattningar om samlingens syfte i förskolan. Svenska studier om samlingen 

är en bristvara förutom några mindre studier med fokus på särskilda 

perspektiv av samlingen i förskolan, skriver Davidsson i en rapport från 2000, 

och läget verkar inte ha förändras nämnvärt sedan dess. Stora delar av 

forskningen har dessutom ganska många år på nacken, vilket går att se 

exempel på i föregående stycke. Förutom forskning av Rubinstein Reich, som 

1993 gav ut en avhandling om just samlingen i förskolan, saknas mer 

djupgående studier om samlingen. Trots hennes omfattande forskning om 

samlingen går hon mycket föga in på pedagogens eller barnens uppfattningar 

om syftet med samlingen i sig. I princip ingen forskning som jag har funnit har 

gått djupare in på detta mer än som en parentes i större forskningsprojekt om 

samlingen generellt. Jag menar att forskningen är bristfällig gällande 

förskollärares och i synnerhet förskolebarns syn på syftet med samlingen i 

förskolan och det förefaller vara en kunskapslucka över just det perspektivet 

på samlingen.  

 Att samlingen har olika funktioner skriver Walch (1987) om och han 

menar att ”själva formen verkar ha ett självständigt värde utöver ett eventuellt 

inplanerat innehåll” (s.26). Det är just förskollärares uppfattningar om syftet 

med samlingen som form jag vill studera. Enligt Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) har pedagoger självklara syften med det de gör, som 

barn inte uppfattar. Av den anledningen ser jag goda skäl till att även 

undersöka hur förskolebarn uppfattar syftet med samlingen som form. Min 

förhoppning är att kunna bidra till reflektioner och diskussioner bland 

verksamma i förskolan gällande samlingens plats i verksamheten, samt hur 

förskolans barn upplever och tolkar detsamma. 
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 Bakgrund 
I det följande ämnar jag klargöra vad en samling i förskolesammanhang är, 

hur den definieras och vad den innehåller, baserat på forskningslitteratur. 

Därefter presenterar jag en kort historisk tillbakablick på samlingens bakgrund 

knutet till förskolans historia i Sverige, följt av hur samlingen som arbetssätt 

tas upp och har tagits upp i olika styrdokument för förskolan de senaste 

decennierna. Jag redogör sedan för vad forskningen säger om samlingens 

syfte, och vilka uppfattningar det finns bland pedagoger och barn om varför 

de har samling i förskolan. Avslutningsvis redogör jag, med stöd ur forskning, 

för vikten av att reflektera över syftet med aktiviteter i förskolan liksom att 

försöka se ur barnens perspektiv på detsamma. 

 

Vad är samling? 

På så gott som alla svenska förskolor är samlingen ett stående moment i 

dagsordningen (Walch, 1987). Ordet samling beskrivs av NE (2015) som ”det 

att samla ngt till en uppsättning i visst syfte”, alternativt ”det att komma 

tillsammans ofta för att diskutera el. förbereda ngt”, men även ”psykisk 

skärpning”. Trots att det på flera sätt beskriver förskolans samling finns det 

andra snarlika definitioner av just samlingen i förskolan. Walch (1987), till 

exempel, definierar samlingen som ”en inplanerad, tidsbegränsad, vuxenledd 

pedagogisk aktivitet där en vuxen, inför en grupp barn, förklarar, berättar, 

förbereder, följer upp eller aktiverar ett bestämt ämne, problem eller aktivitet.” 

(s.23) Rubinstein Reich (1993) definierar samling i sin avhandling så här: 

 
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 ska vara ett regelbundet återkommande 

moment i förskoleverksamheten och hållas på en bestämd plats och på en 

bestämd tid. (s.15) 

 

På engelska används vanligtvis begreppet ”circle time” för samling med barn, 

vilket lägger tyngdpunkten på samlingen som form. Men även ”group time” 

och ”assembly” är exempel på begrepp som används, vilka istället kan föra 

tankarna till arbetssätten med samlingen. Rubinstein Reich (1993) menar att 

det är vanligt förekommande på flera språk att uppkalla samlingen efter cirkel 

eller krets. Att gruppen sitter i form av en cirkel, menar Rubinstein Reich är ett 

karaktäristiskt drag i samlingen. Hon tar upp cirkelns betydelse i många olika 

kulturer, och cirkeln som symbol för det eviga och högre väsen. Det är en 

gammal tradition världen över att samlas i cirkel, och är ett jämlikt sätt att 

mötas då alla har lika nära till centrum och alla ser alla (a.a.).  

 Samlingens innehåll består ofta av närvaroupprop, att uppmärksamma 

dagens datum, informella samtal, berättelse, högläsning, lekar, drama samt 

sång, spel, rörelse och ramsalek, där några särskilda moment återkommer 
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varje dag (Rubinstein Reich, 1993; Walch, 1987; William-Olsson & Krook, 

1973). Den pedagogiska verksamheten i förskolan brukar ofta starta med en 

samling vid 9:00, som vanligtvis pågår mellan 10 och 30 minuter (Walch, 1987). 

Dock skiljer sig samlingens innehåll och form mellan olika förskolor. 

Exempelvis delas ofta barngruppen för mindre åldersanpassade samlingar i 

åldersintegrerade förskolor. (a.a.) 

 

Historisk tillbakablick 

Vid studier av syftet med samlingen finns det skäl att ta en närmare titt på 

dess ursprung genom förskolans historia och vi börjar vid 1800-talets mitt. I 

samband med industrialismens utbredning på 1800-talet inrättades barnkrubbor 

för att ta hand om de mest utsatta barnen och ge dem tillsyn under tiden deras 

mödrar arbetade. Barnkrubborna erbjöd ingen pedagogisk verksamhet, utan 

syftade enbart till att ge barnen tillsyn och omvårdnad. (Simmons-Christenson, 

1997)  

 Detta till skillnad från barnträdgården, som kom till Sverige i slutet av 

1800-talet efter Freidrich Fröbels (1782-1852) tankar om att barn liksom plantor 

behövde vårdas och växa i rätt miljö (Martin Korpi, 2006). Det skulle göra gott 

för barns utveckling att vistas i en pedagogisk miljö som barnträdgården, och 

därmed kunde mödrar få några timmars avlastning från sina barn (Vallberg 

Roth, 2002). Barnträdgården var till för barn från borgerliga familjer, medan 

folkbarnträdgården kom att rikta sig även till arbetarklassens barn (a.a.). 

Ändamålen med folkbarnträdgården var pedagogiska och sociala, men även 

att ena de olika samhällsklasserna (Martin Korpi, 2006; Vallberg Roth, 2002). 

Barnträdgårdarna influerades av Fröbels pedagogiska lära, och till 

verksamhetens material hörde Fröbels lekgåvor och varje barn skulle så 

småningom ha en egen fröbelsk bygglåda (Vallberg Roth, 2002). Fröbel lade 

stor vikt vid cirkelns form då det är en symbol för oändligheten, och att samla 

barnen i ring skulle symbolisera den gudomliga enheten och helheten i 

naturen, samt skulle bidra till den gruppsliga samhörigheten (Rubinstein 

Reich, 1993). Barnträdgården hade en fast dagordning som startade med 

morgonbön, vilken i och med sekulariseringen byttes ut mot en samlingsstund 

(Vallberg Roth, 2002). Även där förekom visserligen morgonbönen men syftet 

var mer att samla barnen och föra samtal, vilket skulle ske när barnen fått leka 

av sig och behöver få en lugn stund (Moberg, 1945). Moberg skriver i en 

handbok för barnträdgården: 

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

och högtidlig stämning, och där man en stund dagligen samlar alla 

barnen. Denna plats ska självfallet alltid vara densamma, vid eller i 

närheten av pianot, och den ska vara prydlig, omsorgs fullt, ordnad med 

någon vacker, för småbarn tilltalande bild eller tavla av konstnärligt 

värde, en blommande växt, en vas med friska blommor eller grönt. Allt 

annat, som distraherar och splittrar uppmärksamheten, bör undanröjas. 

Då har vi de yttre betingelserna för att kunna skapa en stund av stillhet 

och samling. (1945, s.82) 
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Samlingen skulle öva barnen i stillhet, koncentration och att lyssna, och skulle 

vara fostrande och stödjande liksom bidra med trygghet, glädje och frid. 

Pedagogen skulle helst inte samla för många barn från olika åldersgrupper 

utan samlingarna skulle helst åldersanpassas. (Moberg, 1945) Det är Fröbels 

pedagogik som lagt grunden till dagens förskolas tradition, och många av hans 

tankar kring förskolans innehåll och arbetssätt lever kvar än idag varav 

samlingen är exempel på detta (Morsing Berglund, 1994). 

 Alva Myrdal (1902-1986) förespråkade på 1930-talet storbarnkammaren, 

som både skulle fungera som en barnkrubba och barnträdgård (Vallberg Roth, 

2002). Barn från alla samhällsklasser skulle vara välkomna till 

storbarnkammaren och samtidigt skulle den nya institutionen vara fri från 

fattigstämpeln som barnkrubban hade (Martin Korpi, 2006). Tanken var att alla 

barn från alla samhällsklasser skulle få möjlighet till likvärdig barnomsorg 

(a.a.). Fri lek, ansåg Alva Myrdal, skulle ägnas mest tid i storbarnkammaren, 

med några mellanstunder för av ledarinnan organiserade och ledda 

gemensamma aktiviteter under högst 15-20 minuter. Dessa stunder ägnades 

exempelvis åt sånglekar, rytmik, sagor och samtal (Vallberg Roth, 2002). I 

befolkningskommissionens barnomsorgsutredning från 1938 fastställdes två 

nya begrepp för barnomsorg: daghem för heltidsomsorg och lekskola för 

deltidsomsorg. Lekskolan skulle fungera som komplement till hemmets 

fostran, och daghemmen som något nödvändigt för de mödrar som arbetade. 

(Martin Korpi, 2006) 

 Med Barnstugeutredningen som tillsattes 1968 blev förskolan ett 

samlingsbegrepp för daghem, lekskola och familjedaghem och skulle ha 

samma pedagogiska innehåll, men verksamheten fanns fortfarande som 

heltids- och deltidsomsorg (Martin Korpi, 2006). I Socialstyrelsens arbetsplan 

från 1975 listades 15 aktivitetsområden i förskolan, såsom att samtala med 

varandra, diskutera livsåskådningsfrågor, uppleva ljud, musik och rytm, att 

leka rörelselekar, rollekar och spela teater (Vallberg Roth, 2002). Även om 

samlingar inte nämns här explicit så förekom de i hög grad på daghemmen 

under 1970-talet, och i en undersökning av Svenning och Svenning från 1970-

talets mitt var samlingen den enda planerade, pedagogiska aktiviteten i de 25 

daghem som undersöktes (ref. i Rubinstein Reich, 1993; Vallberg Roth, 2002). 

Enligt Vallberg Roth (2002) har inte förskolans vardagsmönster och innehåll 

förändrats markant sedan 1970-talet, mer än att det under 1980-talet blev mer 

viktigt med reflektion och dokumentation. Förskolans verksamhet har dock 

med åren närmat sig skolan, och samlingen i förskolan beskrivs i Vallberg 

Roths studie som ett nyckelmoment och är jämförbar med skolans 

undervisning (a.a.). 

 

Samlingen i förskolans styrdokument 

Förskolans personal är skyldig att följa de riktlinjer och mål som står uppsatta i 

läroplanen, och eftersom samlingen är ett gemensamt drag för så många 

förskolor finns det goda anledningar att se hur samlingen har framställts i 

några av förskolans styrdokument de senaste decennierna. Samlingen har 

berörts relativt lite i förskolans mål och riktlinjer, och före 1970 hade förskolan 
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ingen läroplan eller liknande. Innan dess publicerade den dåvarande Kungliga 

socialstyrelsen föreskrifter för dåtidens barnavård i en stor serie som hette 

"Råd och anvisningar i socialvårdsfrågor". (Lindmark, 2009; Rubinstein Reich, 

1993) I en av dessa publikationer från 1963 förordades samlingsstunden som 

ett sätt att fostra barn och besvara deras frågor, liksom främja barnens 

språkutveckling och gruppkänsla (William-Olsson & Krook, 1973). 

 Detta ändrades när ett dialogpedagogiskt och individualistiskt arbetssätt 

började förespråkas. I 1968 års Barnstugeutredning talades därför inte lika gott 

om samlingen, utan den ansågs mest präglas av att försöka behålla barnens 

uppmärksamhet och intresse. (Rubinstein Reich, 1993; William-Olsson & 

Krook, 1973) I Barnstugeutredningens diskussions-PM från 1971 står att barn 

inte lär få mycket i utbyte av dessa samlingar, och att de tvingas sitta stilla och 

lyssna snarare får talhämmande effekter vilket i synnerhet missgynnar de barn 

som har störst behov av språkutvecklande aktivitet. (ref. i William-Olsson & 

Krook, 1973)  

 Samlingsstunden förordades uttryckligen igen för första gången på flera 

år när Socialstyrelsen år 1987 gav ut allmänna råd i form av Pedagogiskt 

program för förskolan (Rubinstein Reich, 1993). Där framhävs vikten av att 

förskolan erbjuder en varierad verksamhet som växlar mellan aktiviteter i 

mindre och större grupper liksom individuellt, likaså mellan spontana och 

planerade samt lugna och livligare aktiviteter (Socialstyrelsen, 1987). 

Samlingens främsta syfte beskrivs vara att främja gruppkänslan i 

gemensamma aktiviteter för att barnen ska känna trygghet, tillhörighet och 

likvärdighet i sin grupp. Att samla barnen kan även vara motiverat för att 

delge information, presentera nya teman, planera eller följa upp händelser, och 

diskutera principer som ska gälla på förskolan. (a.a.) Det står vidare: 
 

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. 

(s.47f) 
 

Socialstyrelsen skriver att det gruppinriktade arbetssättet förespråkas i syfte att 

barnet ska fostras och utvecklas som individ likaväl som gruppmedlem 

(Socialstyrelsen, 1987). 

 I dagens läroplan för förskolan lpfö-98 reviderad 2010 (Skolverket, 2011) 

finns inte samlingen omnämnd överhuvudtaget. Detta kan bero på att 

läroplanen redogör för den värdegrund och de uppdrag förskolan ska arbeta i 

enlighet med, samt dess mål och riktlinjer. Hur dessa mål och riktlinjer sedan 

realiseras i förskolans verksamhet är dock upp till den enskilda förskolan. Idag 

verkar således samlingen leva kvar i förskolorna på gammal rutin och 

tradition, och frågan är hur de verksamma inom förskolan motiverar 

samlingen när den inte längre står omnämnd i de styrdokument som förskolan 

ska arbeta enligt. 
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Forskningsöversikt: Samlingens syfte 

Jag ämnar här redogöra vad forskningen säger gällande syftet med samlingen i 

förskolan, för att sedan belysa hur förskollärare och förskolebarn i olika studier 

har beskrivit samlingens syfte. Rubinstein Reich (1993) är framträdande i sin 

omfattande forskning om samlingen, och hon nämner olika funktioner 

samlingen har i förskolan. Hon skriver att: ”Den är både en trygghetsskapande 

vardagsrutin och en disciplinerande ordningsritual” (s.232). Detta summerar 

vad flera andra forskare beskriver, exempelvis Davidsson som i sin rapport 

(2000) kommer fram till liknande slutsatser. Bland annat har samlingen till 

syfte att ge dagen struktur liksom att bidra med trygghet, kontinuitet, 

gruppgemenskap och identitetsutveckling för barnen (Davidsson, 2000; 

Rubinstein Reich, 1993). Samlingen ramar in dagen på förskolan genom att 

både det som hänt och ska hända ges plats, och barnen får där möjlighet att stå 

i centrum för uppmärksamhet, likaväl som att träna sina sociala färdigheter 

och sampel. (Rubinstein Reich, 1993) Barnet görs medvetet om sig själv som 

individ likaväl som en del i ett kollektiv, och Rubinstein Reich förklarar att: 

”Barnet blir medvetet om sig själv genom dess relation till andra.” (1993, 

s.236). Samlingen verkar därmed ha flera syften, inte minst för det enskilda 

barnet och barnen som grupp. 

 Dock betonas även lärandet i samlingen. De senaste decennierna har 

samlingen gått från att ha sociala och kulturella socialiseringssyften, till att bli 

mer kunskapsförmedlande och skolförberedande (Emilson, 2007). Möjligen 

kan det bero på vad förskolans läroplan (Skolverket, 2011) lagt fokus på, men 

att samlingen har ett syfte att lära ut är ingenting nytt. Walch (1987) 

exempelvis uttrycker att samlingen i vissa förskolor kan ta sig formen av en 

kognitiv lärostund, och Kärrby (1990) kallar samlingen en didaktisk och skollik 

situation. Hon skriver om samlingen som exempel på en formaliserad 

undervisningssituation i förskolan, vilken har till syfte att ”rikta barnens 

uppmärksamhet och öka koncentrationen för att göra barnet mera mottagligt 

för den kunskap läraren förmedlar.” (s.115) Samlingen är den del av förskolans 

verksamhet som mest kan liknas vid skolundervisning, och där barnen 

tydligast ingår i och måste anpassa sig till ett barnkollektiv. Samlingarna kan 

därför ses som ett sätt att förbereda barn för skolan, enligt Rubinstein Reich 

(1993). Det verkar gälla både inhämtande av kunskaper och att lära sig de 

sociala förutsättningar som krävs i skolan. Hon skriver om samlingen som en 

del av Jacksons dolda läroplan, som omfattar de normer och regler som barn 

tidigt socialiseras in i i skolsammanhang. I samlingen övas barn att fungera i 

sociala sammanhang ”på det sätt som kommer att krävas i klassrummet: 

lyssna på andra, vänta på sin tur, göra sig synlig, motta instruktioner och 

information i grupp.” (Rubinstein Reich, 1993, s.18). 

 Det finns ytterligare syften med samlingen i förskolan enligt Rubinstein 

Reich (1993), som handlar om organisatoriska och fysiska ramar. När barn 

samlas i grupper såsom i förskolan så måste verksamheten organisera för 

gruppsliga aktiviteter. Större barngrupper och lägre personaltäthet leder till att 

verksamheten kräver gruppinriktade arbetsformer med barnen. (a.a.) 

 Detta är några av de syften med samlingen som några forskare redogör 

för, men det säger inte mycket om hur deltagarna i förskolans samlingar har 
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för uppfattningar om detsamma. I det följande belyser jag vad forskningen 

säger att förskollärare och barn har för uppfattningar om samlingens syfte. 

 

Pedagogers uppfattningar om samlingens syfte 

Förskolepedagoger verkar ha flera pedagogiska syften med samlingen och det 

är sällan forskningen presenterar ett svar på samlingens ändamål, det som 

nämns är en rad olika intentioner med samlingen. Det är dock ofta svårtolkat 

om det som presenteras i forskningen är samlingens syfte, eller om det handlar 

om vad pedagogerna vill använda samlingen till, det vill säga innehållets syfte. 

Oftast står det inte uttryckligen om det är ett syfte med samlingen eller ett 

användningsområde, men de ligger å andra sidan väldigt nära varandra. 

Samlingen anses viktig på förskolan, menar Kärrby (1990), och hon skriver att 

pedagogen oftast har ”ett bestämt mål i syfte” (s.38). Målen verkar dock ofta 

vara av innehållslig karaktär, snarare än mål med samlingen i sig, såsom att 

barnen ska få lära sig dagens datum. Dock återger Rubinstein Reich (1993) hur 

förskollärare i hennes studie ansåg att samlingen bidrar med en god dagsrytm 

och struktur för dagen, vilket kan ses som ett mål med samlingen i sig.  

 Syftet med samlingen kan vara av kommunikativ eller informativ 

karaktär. Det kan då handla om att informera barnen om vad som ska hända 

under dagen eller längre fram, instruera eller planera vad barnen ska göra 

under dagen, förmedla förväntningar inför vissa situationer som ska komma 

eller samtala med barnen om vad man har gjort (Gannerud & Rönnerman, 

2007; Kärrby, 1990). Samlingen uttrycks vara det enda tillfället under 

förskolans dag då alla kan samlas, och passar därför i syfte att redogöra för 

barnen hur dagen kommer att se ut på förskolan (Sønstabø ref. i Rubinstein 

Reich, 1993). Jag tolkar det som en genomgående uppfattning bland 

förskollärare. Samtalet verkar också vara ett centralt redskap i samlingen, och 

genom dessa kan barnen ges möjlighet att vara med och fatta demokratiska 

beslut (Gannerud & Rönnerman, 2007; Kärrby, 1990). 

 Många forskare visar på att förskollärare ser samlingen som en stund för 

lärande. I en studie om förskollärarstuderandes föreställningar om 

undervisning kom samtliga fokusgrupper in på samlingen i samtal om 

undervisning (Rosenqvist, 2000). De studerande gav uttryck för att samlingen 

är en slags undervisningssituation och ett sätt att informera, förmedla, berätta, 

lära ut och undervisa på. Samtalen om samlingar hade, enligt Rosenqvists 

bedömning, starka drag av skoltraditionellt arbetssätt. Detta är ett inslag i 

samlingen som fler forskare tar upp, att bidra till barnens kognitiva utveckling 

och förmedla ett lärande, exempelvis räkning, språk och omvärldsorientering 

(Gannerud & Rönnerman, 2007; Kärrby, 1990). Med de äldre barnen på 

förskolan kan samlingen även ha till syfte att öva barnen i att fokusera och 

därför fungera skolförberedande (Kärrby, 1990; Sønstabø ref. i Rubinstein 

Reich, 1993). 

 Samlingen kan även ta sig formen av en social och grupporienterad 

stund. Forskare nämner några sådana syften som pedagoger har med 

samlingen, såsom att träna gruppkänsla och att socialiseras in i en grupp med 

de regler och normer som det innebär (Kärrby, 1990; Rubinstein Reich, 1993; 
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Walch, 1987). Rosenqvist (2000) skriver att samlingen huvudsakligen har ett 

socialt syfte, vilket på ett sätt är ett fostrande syfte. I studier uttrycker 

pedagoger att viktiga mål med samlingen är att barnen övar sina sociala och 

grupporienterade färdigheter, såsom att lyssna på varandra, turtagning, 

trygghet att prata i grupp, samspel, respekt och kamratskap (Ehn, 1983; 

Gannerud & Rönnerman, 2007). Det verkar till stor del handla om att lära 

barnen att sociala färdigheter i samlingen, för att kunna använda sig av sina 

sociala färdigheter i samlingslika situationer. Morsing Berglund (1994) har 

studerat arbetet med de äldsta barnen i förskolan, då sexåringar. Även hon såg 

att pedagoger i och med samlingen vill träna barnen i att lyssna och delta i 

samtal, som ett sätt för barnen att öva sig i och våga uttrycka sig. Det uttrycks 

även vara viktigt att barnen genom samlingen får känna gruppslig gemenskap, 

och att samlingen fungerar som ett sätt att medvetandegöra barnen om 

varandra (Gannerud & Rönnerman, 2007; Rubinstein Reich, 1993; William-

Olsson & Krook, 1973). 

 Samlingen verkar inte bara vara grupporienterat utan till viss del även 

individorienterat. Ett mål som pedagoger strävar efter med samlingen är att 

barnen ska bli sedda, och då uppmärksammas även vilka barn som är borta 

och var de är (Gannerud & Rönnerman, 2007; Kärrby, 1990). Det uppges även 

vara viktigt att samlingen är en stund för glädje och att ha allmänt roligt 

tillsammans (Gannerud & Rönnerman, 2007; Rosenqvist, 2000; Rubinstein 

Reich, 1993). 

 Det är inte alltid samlingen har ett pedagogiskt syfte, enligt vissa 

forskare. På somliga förskolor är samlingen helt enkelt en daglig rutin (Walch, 

1987). Markström kunde i sin studie (2005) se att det förekom kortare 

samlingar före måltiderna i förskolan. Dessa syftade, enligt pedagogerna i 

studien, till att samla ihop barnen och förbereda dem inför måltiden, och 

markera övergången till nästa aktivitet. Samlingarna syftade också till att 

skapa ordning (a.a.). Samlingen verkar även ha betydelse för de enskilda 

pedagogerna. Rubinstein Reich (1993) menar att samlingen är av stor betydelse 

för förskolläraren då det är en konkret aktivitet som ger läraren 

yrkeslegitimitet, status och bekräftelse. Samlingen ger pedagogen en känsla av 

att ha utfört något betydelsefullt i verksamheten (a.a.).  

 

Barns uppfattningar om samlingens syfte 

Betydligt mindre forskning finns det kring förskolebarns uppfattningar om 

samlingens syfte; som mest utgör de bara fragment i ett par större studier. Ehn 

(1983) återger exempel från sina etnografiska studier av daghem på hur barn 

ger uttryck för sina uppfattningar om samlingens syfte. Svaren varierade 

mellan de olika barnen, men de uppgav bland annat att den är till för att lära 

sig saker, exempelvis dagarna, månaderna och året. Detta återkommer i 

Morsing Berglunds (1994) studie, där barnen även tänker sig att de har samling 

för att äta frukt. Barnens uppfattningar om samlingens syfte kan med andra 

ord variera stort. 

 Att samlingen är en stund för barnen att öva sina sociala färdigheter 

uppfattas även bland barnen. De uppger bland annat att de har samling för att 
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de ska lära sig sitta still och lyssna (Ehn, 1983; Morsing Berglund, 1994). Jag 

tolkar att det är de disciplinerande åtgärderna i samlingen som barnen har 

tagit åt sig mest av. Morsing Berglund (1994) skriver till exempel att: ”Det 

märks i barnens intervjuer att de inte är vana vid att prata om att de lär sig, 

annat än när det gäller ordning och regler som till exempel att lära sig sitta 

stilla, vara tysta, vara snälla, inte svära, inte slåss och så vidare.” (s.191) 

Samlingen behövs även för att ta reda på vilka barn som är där, enligt barnen i 

Morsing Berglunds studie, vilket kan tolkas som en individorienterad syn på 

samlingen. 

 Även barnen verkar uppfatta samlingen som ett tillfälle att få 

information om vad som ska hända och vilka uppgifter de har för dagen 

(Morsing Berglund, 1994). Barnen tänker sig också att samlingen handlar om 

att de ska påminnas inför det som ska hända, och någon säger bland annat att 

de har samling: ”Så man ska komma ihåg saker” (s.181). Det handlar också om 

att lära sig hur de ska uppföra sig och vad de ska akta sig för som kan vara 

farligt, enligt barnen. Ett syfte med samlingen, som barnen i Morsing 

Berglunds studie ser det, är för att de ska få prata och föra samtal om olika 

saker, barnen får exempelvis berätta vad de har gjort under helgen eller 

ledigheten. På så sätt har barnen uppfattat samtalet som ett centralt redskap i 

samlingen, vilket Gannerud och Rönnerman (2007) nämner som en 

förekommande uppfattning även bland förskollärare. 

 Som nämnt så är det få forskare som har tittat närmare på barns 

uppfattningar om samlingens syfte. Dock har flera forskare kommit fram till 

att barn har svårt att förstå de vuxenledda aktiviteter och inlärningssituationer 

som pedagoger styr upp (Arnér och Tellgren, 2006; Kärrby, 1990; Morsing 

Berglund; 1994). Barn kan exempelvis återge delar av samlingen och vad de 

gör där, men har svårare att sätta in situationen i ett begripligt sammanhang. 

Sällan kan de förklara samband eller uppfatta motivet för samlingen och varför 

de gör sakerna de gör, till skillnad från självinitierade aktiviteter såsom lek. 

(Kärrby, 1990; Morsing Berglund; 1994) Barnen kunde uppfatta 

förväntningarna som lärarna hade på barnen i samlingen, såsom vad barnen 

ska göra eller vilka rörelser de skulle imitera, men målet med aktiviteten 

uppfattade inte barnen (Kärrby, 1990). Trots pedagogens lärointentioner med 

samlingen, anser Morsing Berglund (1994) att det snarare handlar om 

förmedlande pedagogik, där barnen troligtvis varken förstår eller lär sig det 

som läraren hade för avsikt att de skulle lära sig. ”Barnen lär att tackla en 

situation mer än att fatta ett innehåll”, skriver Kärrby (1990, s.116), och på så 

sätt skiljer sig också pedagogernas och barnens uppfattningar om målet med 

lärarstyrda situationer som samlingen. 

 

Barns och pedagogers olika perspektiv 

Det finns goda anledningar att reflektera kring varför vi gör det vi gör i 

förskolan. Som tidigare nämnt så tenderar barn att uppleva aktiviteter som 

vuxna styrt upp som trist och uttröttande (Arnér & Tellgren, 2006). Särskilt 

meningslöst känns det då de måste sitta still och upprepa saker de gjort flera 

gånger förr, och vid samlingen har många barn svårt att koncentrera sig och 
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sitta still (Arnér & Tellgren, 2006; Morsing Berglund, 1994; William-Olsson & 

Krook, 1973). Sällan såg Arnér och Tellgren (2006) i sina studier att barnen 

upplevde vuxenplanerade och pedagogstyrda aktiviteter som roliga eller 

intressanta, och barnens tankar eller åsikter om det verkade pedagogerna 

heller inte lägga ner vidare tanke på. I det följande kommer jag att gå lite 

djupare in på hur detta kan påverka verksamheten. 

 Barns tänkande påverkas av vilka erfarenheter de får i pedagogiska 

sammanhang, och för att förstå barns tänkande måste detta tas hänsyn till. 

Barnets erfarande lägger grunden för vad barnet i framtiden kommer uppleva 

som relevant, och det gäller att se hur barns omvärldsuppfattning påverkas av 

den pedagogiska verksamheten. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Pedagogen bör bilda sig en 

förståelse för barnets perspektiv och uppfattning av det de gör i förskolans 

verksamhet, vilket i sin tur bör bli utgångspunkten i det fortsatta arbetet 

(Arnér & Tellgren, 2006; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). ”Att förstå 

relationen mellan ens egen undervisning och barnens förståelse av innehållet 

är undervisningens kärna” skriver Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, 

s.84). På så sätt blir pedagogen en reflekterande pedagog som beaktar barns 

agerande, uttalanden och upplevelser, och kan därigenom utveckla sin respekt 

för barnet (Arnér & Tellgren, 2006). 

 Det handlar också om att ge barnen rätt förutsättningar för att lyckas i 

skolsammanhang. Hundeide (2006) presenterar forskning som visar på att 

barns insats och uthållighet i olika sammanhang beror på hur de uppfattar 

situationen. Han ger ett exempel då barn fick i uppgift att stå stilla med 

armarna utsträckta, med olika förklaringar till situationen. De yngsta barnen 

som fick veta att det var en lek stod dubbelt så länge som de barn som bara 

ombads att stå stilla utan vidare förklaring. Meningen som barnet tillskriver en 

situation har alltså stor inverkan på barnets prestation (a.a.). Hundeides 

forskning visar på att barn själva konstruerar sammanhang och situationer 

som ger barnet mening till de frågor och uppgifter de ges, vilket i sin tur styr 

barns svar och agerande. Rätt förutsättningar ges genom att ge barnet rätt 

tolkningsramar på så sätt att barnet upplever uppgiften som relevant likaväl 

som den stämmer med pedagogens syften (a.a.). Jag tänker mig att detta även 

kan appliceras på samlingssituationen. 

 Barn gör ofta andra tolkningar av det centrala i olika situationer än 

vuxna. Pedagoger ska inte tro att det räcker att barn får vara med om saker för 

att ett tänkt lärande ska ske, betonar Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000). De skriver att: ”Allt lärande vilar på vissa antaganden, vissa grunder, 

vilka oftast tas för givna.” (s.19) Dessa grundantaganden är ofta inte självklara 

för barn vilket bäddar för deras egna tolkningar. Författarna framhåller att 

barn tolkar situationer väldigt olika, och vissa barn uppfattar situationen i sig 

medan andra uppfattar något bortom situationen. De tar upp ett exempel där 

intervjuer med yngre skolbarn ofta visar att de förstår böcker som ett redskap 

för att lära sig att läsa, medan innehållet som går att lära av inte lika ofta 

uppfattas av barnen (a.a.). Pedagoger förutsätter ofta att konkreta aktiviteter 

ska leda till kunskap. Snarare är det så att barns konkreta sätt att tänka leder 

till antaganden om att det är den konkreta handlingen som är central i 
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lärandet. (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003) En sådan konkret 

aktivitet kan vara samlingen, och Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

menar att exemplet ovan är ett tecken på att barn tolkar pedagogens medel i 

vissa aktiviteter som aktivitetens mål. I forskning av Pramling Samuelsson 

(1983) blev det tydligt att förskollärarens pedagogiska syften skilde sig 

markant från barnens uppfattningar om situationen och dess syfte. Vilan på 

förskolan, exempelvis, tänkte sig barnen att de hade för att pedagogerna 

behövde vila. (a.a.) Det finns goda skäl att tänka sig att samlingen också skulle 

kunna vara ett exempel på en sådan situation. 

 Att barnens och pedagogernas syn på aktivitetens mål skiljer sig är inte 

oproblematiskt. Hundeide (2006) menar att det här utgör ett stort problem då 

barn kan fastna i att uppfatta syftet i vissa situationer på annat sätt än 

pedagogen. Barnet lägger fokus på någon annat i situationerna än vad läraren 

tänkt och kan därmed gå miste om det lärande som var syftet. Resultatet när 

barnen har svårt att förstå pedagogens syfte är att de tröttnar, och kan även 

bidra till lärarens syn på barnet som avvikande eller problematiskt. 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Hundeide, 2006) Därför är det 

också väldigt viktigt att pedagogen lägger märke till de olika sätt som barn och 

vuxna uppfattar vad de gör och varför (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000). Inte minst för att pedagogen verkligen ska nå de lärandemål som han 

eller hon har med aktiviteten.  

 Barn är följsamma och vill gärna tillfredsställa vuxna, oavsett om de 

förstår situationen eller inte. Ett exempel som Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) tar upp är den dagliga rutinen på förskolan att dra en lapp 

från almanackan och prata om månaden, veckodagen och vems namnsdag det 

är. Barnen gör det varje dag men förstår oftast inte syftet med proceduren, det 

centrala för dem är den konkreta handlingen att dra en lapp. (a.a.) När barns 

sätt att förstå en situation skiljer sig för mycket från pedagogens syfte med 

aktiviteten, anser Kärrby (1990) att aktiviteten blir en meningslös ritual. 

”Barnet lär att utföra uppgifter som det inte förstår meningen med”, skriver 

hon (s.116). Aktiviteten blir, som jag förstår forskarna, på många sätt 

meningslös om barnet inte förstår syftet med den. En vital faktor för lärande är 

motivation, vilket i sin tur är knutet till att barnen upplever att det de gör är 

meningsfullt för dem (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Kärrby (1990) 

refererar till Vygotskij när hon förklarar att en förutsättning för att barn ska 

lära och minnas är att det de gör är meningsfullt för dem. 

 Pedagoger har, enligt Kärrby (1990), ett inlärningssyfte och därmed ett 

bestämt mål med vuxenstyrda gruppaktiviteter i förskolan. För att uppnå de 

mål förskolepersonalen har med samlingen behövs att de tillsammans tänker 

igenom frågor rörande syftet med samlingen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

Det gäller att hela tiden diskutera, utveckla och vara medveten om syftet med 

samlingen om personalen vill att den blir meningsfull för barnen, menar Åberg 

(a.a.). Om pedagogen sedan tydliggör sina motiv för barnen genom att 

klargöra samband och sammanhang, är barn kompetenta nog att förstå 

avsikterna med situationen (Morsing Berglund, 1994). Slutsatsen blir att detta 

innebär att barnen lär sig och minns bäst om de upplever samlingen som 

meningsfull, och då krävs att de förstår syftet med den. 
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 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande intresset i denna studie är att undersöka vilka uppfattningar 

förskollärare och förskolebarn har om samlingen i förskolan. Syftet med 

studien är att tolka och beskriva vad förskollärare och förskolebarn har för 

uppfattningar om samlingens syfte i förskolan. Jag har formulerat följande 

frågeställningar för min studie: 

 

 Vilka uppfattningar om samlingens syfte ger förskollärare uttryck för? 

 Vilka uppfattningar om samlingens syfte ger förskolebarn uttryck för? 
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 Metod 
 
Metodval 

Min studie är inspirerad av fenomenografin, då det är samlingens syfte som 

fenomen som jag vill studera. Inom fenomenografin studeras inte fakta och 

sanningar om hur något i själva verket är, det så kallade första ordningens 

perspektiv. Istället ligger fokus på uppfattningar och hur fenomen ter sig för 

människor, det så kallade andra ordningens perspektiv. (Larsson, 1986) I 

enlighet med fenomenografiska studier har jag tagit hänsyn till andra 

ordningens perspektiv. Där finns också ett intresse inom fenomenografin att 

”beskriva variationer av uppfattningar” (Stukát, 2011, s.37).  

 Som metod för min studie, och i linje med fenomenografin, bedömde jag 

att kvalitativa semistrukturerade intervjuer1, med både förskollärare2 och 

förskolebarn3, passade bäst för mitt ändamål. Kvalitativa intervjuer ökar 

möjligheterna till att få de detaljerade och fylliga svar som var målet då jag 

ville få så goda uppfattningar som möjligt om vad förskollärare och barn 

tänker runt samlingens syfte i förskolan. Det lämnar även utrymme för 

flexibilitet och frihet i intervjun att till viss del avvika från intervjuguiden, 

vilket gör det möjligt att följa respondentens tolkningar och uppfattningar om 

vad som är av relevans och intresse. Med semistrukturerade intervjuer läggs 

därmed tyngden på intervjupersonens egna uppfattningar och perspektiv. 

(Bryman, 2011; Løkken & Søbstad, 1995) Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer lämpar sig även då undersökningen rymmer flera fall (Bryman, 

2011), som denna studie som bygger på fyra pedagogintervjuer och sju 

barnintervjuer. Att jag ville intervjua fler barn än vuxna grundar sig i att jag 

bedömde att barn inte ger lika omfattande svar som vuxna, och jag ville få 

tillräckligt med material från barnintervjuerna att kunna arbeta med. 

 Jag utformade intervjuguider för både pedagogintervjuerna (se bilaga 1) 

och barnintervjuerna (se bilaga 2) med öppna, konkreta och tematiska frågor. 

Intervjuguiden fungerar som ett stöd och kan ses som en ram för samtalet, och 

den bidrar till att hålla kursen i intervjuerna (Löfgren, 2014; Løkken & Søbstad, 

1995). Det gäller att hålla målet med intervjun i fokus utan att ha detaljplanerat 

frågeställningarna i intervjuguiden (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; 

Löfgren, 2014). 

 För att få reda på hur barn tänker krävs att de ställs inför situationer där 

de behöver tänka. Samtal och intervju med barn är således en bra metod i syfte 

                                                           
1 I denna studie kommer jag använda begreppen intervju och samtal relativt 

synonymt, då jag har strävat efter att hålla intervjuerna i form av samtal. 
2 Fortsättningsvis kommer de intervjuade förskollärarna, för variationens skull, 

benämnas omväxlande för förskollärare, pedagoger, respondenter, intervjupersoner 

eller de intervjuade. 
3 Fortsättningsvis kommer de intervjuade barnen, för variationens skull, benämnas 

omväxlande för barn, förskolebarn, respondenter eller intervjupersoner. 
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att skapa förutsättningar för att synliggöra barns tankevärld (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Därför anser jag att barnintervjun är i det 

närmaste oundgänglig som metod för denna studie. Kärrby (1990) skriver 

också att intervjun som metod ger ett inifrånperspektiv på barnets subjektiva 

upplevelser, som barnet själv ges möjlighet att uttrycka i ord. Jag formulerade 

frågorna på sätt som uppmanade barnen att berätta. Detta då Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) menar att barnintervjun måste få karaktären av ett 

samtal för att barn ska vilja dela med sig av sina tankar. Av samma anledning 

formulerade jag ett fåtal tematiska frågor, för att i högre grad låta resten av 

frågorna och samtalsämnena bygga på vår interaktion och vårt samtal. 

 

Medvetenhet om kvalitativ forskning 

Vissa aspekter bör tas hänsyn till vid kvalitativ forskning. Exempelvis menar 

Bryman (2011) att det kan vara omöjligt att replikera resultaten i den typen av 

forskning, då den till stor del bygger på det som forskaren själv uppfattar som 

viktigt, medan en annan forskare kanske skulle gjort andra val. På samma sätt 

är det ofrånkomligt att tolkningsprocessen sker utifrån forskarens person och 

bakgrund. I synnerhet förståelsen för barns uttalanden och ageranden är helt 

beroende av vuxnas sätt att tolka dem (Roos, 2014). Respondenterna påverkas 

troligtvis också av forskarens person, egenskaper och framställning (Bryman, 

2011). Hundeide (2006) ger uttryck för samma uppfattning och skriver att: 

”Barnets svar är alltid anpassat till mottagaren. Svaret kommer därför att 

påverkas av hur barnet uppfattar mottagaren” (s.213). Kvalitativa intervjuer 

och hur de utvecklas beror till stor del på samspelet som utvecklas mellan 

respondenten och intervjuaren, i synnerhet i intervju med barn där särskild 

hänsyn måste tas till att relationen mellan barn och vuxna är asymmetrisk 

(Arnér & Tellgren, 2006; Doverberg & Pramling Samuelsson, 2000; Löfgren, 

2014). Allt detta är viktigt att ha i åtanke när det gäller kvalitativ forskning och 

således även i denna studie. 

 

Urval 

Fyra förskollärare från fyra olika förskolor intervjuades för min studie, och de 

barn som jag intervjuade kom från tre av dessa förskolor. Mitt urval för 

studien riktade sig mot yrkesaktiva förskolepedagoger som arbetar med 

samlingar med de äldre barnen i förskolan, samt mot förskolebarn i 

femårsåldern. Ett målinriktat urval passade min studie då jag ville intervjua 

personer som kunde hjälpa mig att få svar på de forskningsfrågor jag har 

formulerat och då jag hade ett specifikt forskningsmål i åtanke. Vid målstyrda 

urval i kvalitativ forskning sker urvalet vanligtvis på mer än en nivå, enligt 

Bryman (2011). Första steget blev att hitta förskolor och avdelningar som ville 

delta i min studie, och för att öka chansen till detta gjordes ett 

bekvämlighetsurval då jag tillfrågade förskolor vilka jag har kontakt med 

sedan tidigare. Därefter skedde ett bekvämlighetsurval av intervjupersoner i 

förskolorna, då valet av pedagoger att intervjua kom av vilka förskollärare 

som fanns på de medverkande förskolorna och förskoleavdelningarna. 
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Respondenterna bestod därmed av de som fanns tillgängliga för intervjun, 

vilket är karaktäriserande för bekvämlighetsurval (a.a.). 

 Mitt val av just femåringar för barnintervjuerna grundar sig på att de 

skulle kunna uttrycka sig muntligt för min studie, samt att jag bedömde att 

barn vid den åldern även har uppnått den metakognitiva förmåga som krävs 

för att fundera och prata om sina tankar om samlingen och dess syfte. Barn 

under fyra års ålder går sällan med på att bli intervjuade och har svårt att 

berätta om sitt lärande, om de svarar alls (Løkken & Søbstad, 1995; Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Äldre förskolebarn, menar Kärrby 

(1990), kan dessutom uttrycka sig bättre och mer nyanserat. 

 Urvalet av förskolebarn att intervjua grundade sig först på vilka 

förskolor och avdelningar med barn i femårsåldern som ville ställa upp i 

studien. Sedan gjorde jag ett bekvämlighetsurval då jag hade att välja på de 

barn som fanns på plats på förskolan dagen för intervjuerna, och vars 

vårdnadshavare samtyckt till intervjun. Därefter valdes barnen utifrån vilka 

som ville delta, vilka barn jag eventuellt känner lite sedan tidigare, eller de 

barn som uttryckte en stark önskan om att få delta och/eller som jag trodde 

kunde bidra till många och utvecklade svar i en intervjusituation med mig som 

de kanske inte känner så väl eller kanske inte träffat alls tidigare.  

 

Förberedelser 

Inför intervjuerna hade jag förberett mig genom att läsa på om intervjumetodik 

(ex. Bryman, 2011; Löfgren, 2014), i synnerhet om barnintervjuer då jag har 

mindre erfarenhet av dessa (ex. Arnér & Tellgren, 2006; Doverborg & 

Samuelsson, 2000; Løkken & Søbstad, 1995) 

 Jag hade förberett förskollärarna på att samtalen skulle kretsa kring 

samlingen, samt att jag ville ha 30-40 minuter till förfogande för intervjuerna 

med dem och minst 20 minuter med barnen. Jag strävade efter att genomföra 

intervjuerna i så lugna och ostörda miljöer som möjligt då platsen kan ha 

betydelse för vad som kommer fram i intervjun, och en lugn plats är av vikt för 

att behålla barnets koncentration och intresse. (Bryman, 2011; Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000; Löfgren, 2014) För att bidra till barnens 

trygghetskänsla genomförde jag intervjuerna i för dem välkända miljöer på 

förskoleavdelningen där de kunde känna sig någorlunda hemma, vilket Arnér 

och Tellgren (2006) skriver om. 

 För att skapa mig en förståelse för barnens tankar om och perspektiv på 

samlingen såg jag till att delta i och uppleva deras samling innan intervjuerna 

med förskolebarnen. Gemensamma referensramar att samtala utifrån är en 

förutsättning för att skapa kontakt med barn och förstå innebörden ur barnets 

perspektiv (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003). Att knyta an till deras erfarenheter har betydelse för 

att barnen ska uppleva situationen som meningsfull, och har även betydelse 

för hur avancerade svar barn ger (Arnér & Tellgren, 2006; Hundeide, 2006). 

Mitt deltagande i deras samling gav mig även tillfälle att träffa barnen innan, 

då det i syfte att skapa kontakt vid intervjun kan vara till min nackdel om jag 
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inte har en relation till barnen sedan tidigare (Doverborg & Samuelsson, 2000; 

Løkken & Søbstad, 1995). 

 

Genomförande 

Jag gjorde ljudinspelningar av samtliga intervjuer, vilket av flera forskare 

beskrivs viktigt för att få en fullständig beskrivning av vad som sägs och sker 

under intervjun, då det är svårt att få med exakt allt från intervjun i 

anteckningar (Bryman, 2011; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, Løkken 

& Søbstad, 1995). Inspelningen höjer kvaliteten på både intervjun och den 

senare analysen, och har fördelen att det går att lyssna till inte bara vad 

intervjupersonen säger utan även hur det sägs (Bryman, 2011; Löfgren, 2014; 

Løkken & Søbstad, 1995). För att kunna ge mitt fulla fokus på intervjun och 

intervjupersonen förde jag inga anteckningar av intervjun. Jag var dock beredd 

med anteckningsblock om inspelning inte skulle vara möjlig eller om det kom 

upp frågor eller andra observationer under intervjun som jag ville komma ihåg 

(Bryman, 2011; Løkken & Søbstad, 1995).  

 Vid intervjuns inledning noterade jag bakgrundsfakta om respondenten, 

vilket Bryman (2011) menar kan vara användbart. Yrkesbefattning och antal år 

i yrket bedömde jag som relevanta fakta för min studie vid 

pedagogintervjuerna, samt barnens ålder vid barnintervjuerna. Att inleda med 

enklare frågor såsom bakgrundsfrågor ger dessutom intervjupersonen en 

känsla av trygghet att han eller hon kan hantera situationen, och fungerar som 

en slags uppvärmning (Løkken och Søbstad, 1995). Jag avrundade intervjun 

med att ge intervjupersonen en chans att tillägga något eller ställa eventuella 

frågor. Efter intervjun antecknade jag var intervjun genomfördes, om jag hade 

några tankar kring hur det gick och eller faktorer vilka kan ha påverkat 

intervjun eller intervjupersonen (Bryman, 2011; Løkken & Søbstad, 1995). På så 

sätt bevarades delar av intervjun vilka kanske inte kom med i ljudinspelningen 

men som kunde komma till nytta vid den senare analysen. 

 Vid alla barnintervjuer såg jag till att barnen hade tillgång till papper och 

färgpennor för möjlighet att rita under intervjuns gång. Sådana hjälpmedel 

rekommenderar Løkken och Søbstad (1995) vid barnintervjuer, då dessa kan 

”minska ängslan och anspänning och öka svarsbenägenheten” (s.111). 

 

Pilotstudie 

Två månader innan intervjuerna för denna studie fick jag möjlighet att 

genomföra en pilotstudie för att prova mina intervjufrågor. Efter pilotstudien 

gjordes inga större revideringar av intervjuguiden inför huvudstudien, mer än 

hur studiens syfte presenterades för respondenten och tidsåtgång för intervjun. 

Av den anledningen, liksom att materialet från pilotstudien är användbar och 

relevant för min studie, använder jag mig av och räknar in pilotstudiens 

genomförande och resultat i denna huvudstudie. Intervjupersonen vid 

pilotstudien liksom förskolechefen för förskolan har informerats om studien på 

samma sätt som övriga respondenter och förskolechefer, och godkänt att 

materialet används till den här uppsatsen. 
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Databearbetning 

Så snart som möjligt efter intervjuerna transkriberade jag dem i dess helhet, 

vilket Löfgren (2014) menar är ”ett utmärkt sätt att lyssna nära och noga” 

(s.151). Det är ett tidsödande arbete, men noggrannhet och fullständighet i 

utskrifterna är viktiga ledstjärnor (Bryman, 2011; Løkken & Søbstad, 1995). Jag 

läste in mig på upprepade gånger för att lära känna materialet ordentligt 

(Stukát, 2012). För att kunna skapa mening ur mina data så kategoriserade jag 

det transkriberade materialet utifrån de olika teman som kom upp och 

återkom i intervjuerna gällande samlingens syfte. På så sätt använde jag mig 

av tematisk analysmetod för att analysera mitt material, vilket är en 

förtjänstfull metod vid fenomenografiska studier (Bryman, 2011; Löfgren, 

2014). Med kategorierna kunde jag få syn på sammanhang, särdrag, likheter, 

skillnader samt eventuella mönster och återkommande teman (a.a.). 

Kategorierna färgkodades sedan ihop med det transkriberade materialet, och 

sammanställdes sedan till övergripande teman. Transkriberingarna lästes 

upprepade gånger även efter kategoriseringen, för att få en känsla för 

materialet med kategoriseringarna i åtanke. 

 

Forskningsetiska principer 

Jag har under hela studiens genomförande tagit hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna i enlighet med Vetenskapsrådets 

rekommendationer gällande god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). 

 Vid studiens början formulerade jag och skickade ut missiv (se bilaga 3) 

till förskolorna som visat intresse för att delta i min studie, för både berörda 

förskollärare och deras chefer att ta del av och godkänna. Jag fick hjälp av 

förskolepersonalen att dela ut missiv till barnens vårdnadshavare (se bilaga 4). 

I dessa missiv tillgodosåg jag informationskravet, då det där framgår 

information om studien, de forskningsetiska principer jag arbetar efter liksom 

deltagarnas rättigheter, samt mina kontaktuppgifter. Längst ner i missivet till 

vårdnadshavarna fanns även en talong för godkännande eller nekande till att 

delta i studien. Enbart barn vars samtliga vårdnadshavare samtyckt till studien 

och skrivit under talongen intervjuades, i enlighet med samtyckeskravet. Genom 

studiens gång har jag tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att jag har 

avidentifierat deltagarnas personuppgifter, liksom de deltagande förskolorna, 

både i arbetsprocessen och i uppsatsen. I enlighet med nyttjandekravet kommer 

materialet från mina intervjuer enbart nyttjas för forskningsändamål. 

 Vid varje intervju informerade jag än en gång om studiens syfte och i 

korthet de etiska principer jag arbetar enligt, följt av att intervjupersonen 

samtyckte till att delta och att intervjun spelas in. Jag strävade efter att anpassa 

informationen till barnen och deras förståelsenivå, för att även de skulle få 

möjlighet att samtycka till att delta och spelas in. Informationen och 

samtyckena spelades in och blev på så sätt dokumenterat. Jag gav sedan 

samtliga intervjupersoner möjlighet att ställa frågor innan vi påbörjade 

intervjun, för att försöka säkerställa att de inte undrade något vidare över 

innebörden av studien och samtycket till den. 
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Metoddiskussion 
 

Studiens tillförlitlighet 

Den kvalitativa studiens tillförlitlighet och trovärdighet bör mätas på andra 

sätt än vid kvantitativa studier eller åtminstone anpassas till den kvalitativa 

studiens karaktär (Bryman, 2011; Stukát, 2011; Svensson & Ahrne, 2011). Olika 

forskare ger olika förslag på lösningar i frågan. Stukát (2011) menar att 

begreppen reliabilitet och validitet vävs samman mer i kvalitativa studier, vars 

tillförlitlighet synliggörs genom att motivera alla val i studien liksom att lyfta 

både studiens svagheter och styrkor till ytan. Studiens tillförlitlighet kommer 

därmed att skönjas genom följande metoddiskussion. 

 

Metodval 

Som metod för min studie genomförde jag kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med både förskollärare och förskolebarn. En alternativ metod för att 

söka svar på mina frågeställningar om samlingens syfte hade kunnat vara 

fokusgruppsdiskussioner. Troligtvis hade det även varit givande i den 

meningen att respondenterna där ges möjlighet att reflektera i grupp vilket 

bidrar till att deltagarna blir medvetna och lär av varandra (Dahlin-Ivanoff, 

2011; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Då ligger dock ett intresse i 

hur respondenterna samspelar och reagerar på det som kommer fram samt att 

se de gemensamma meningar som skapas (Bryman, 2011), vilket inte var syftet 

med min studie. Med enskilda, kvalitativa intervjuer fick jag ett rikt material 

av individuella uppfattningar. 

 Intervjuguiderna var för mig ett stort stöd för att få så likvärdiga 

intervjusituationer som möjligt och för att samma centrala teman skulle 

beröras. Framförallt är jag nöjd över att intervjuguiden för barnintervjuerna (se 

bilaga 4) bestod av så få frågor, då det underlättade för mig att följa barnens 

trådar och intresse, vilket bidrog till ett gott samspel mellan mig och barnen. 

Att studiens syfte och etiska ställningstaganden stod med i intervjuguiden var 

till stor hjälp för att kunna ge samma information med genomtänkta 

formuleringar till samtliga respondenter. 

 

Urval 

Då jag vände mig till pedagoger och barn från olika sorters förskolor, upplever 

jag att jag lyckats få fram en variation i mina urval, vilket ofta är en forskares 

ambition vid kvalitativa studier (Bryman, 2011; Stukát, 2011). De pedagoger 

jag intervjuade var alla kvinnor men har arbetat som förskollärare olika länge, 

mellan nio och 36 år, varav hälften arbetar i åldershomogena barngrupper och 

hälften i åldersintegrerade. Allt detta bidrar till en spridning och bredd med 

variationer i mina data, vilket ökar studiens tillförlitlighet. Nackdelen med 
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bekvämlighetsurval är att respondenterna troligtvis inte är representativa för 

populationen, och hänsyn bör tas till att det är personliga upplevelser som 

några få förskollärare ger uttryck för i intervjuerna. Bryman (2011) menar att 

resultaten därmed inte går att generalisera. I min studie anser jag dock inte att 

det utgör något större problem då målet med studien inte är att generalisera 

mina resultat. 

 

Medverkande och bortfall 

För min studie skulle jag hinna genomföra intervjuer, transkribera materialet 

och analysera detsamma vilket måste sättas i relation till tiden jag hade på mig 

för uppsatsen (Stukát, 2011). Utifrån detta planerade jag först att intervjua tre 

pedagoger och sex barn. Studiens resultat bygger dock på fyra 

pedagogintervjuer och sju barnintervjuer. Detta efter att en pedagogintervju 

tillkom med pilotstudien, och en barnintervju föll bort efter de åtta som jag 

genomförde, vilket jag återkommer till. Med pilotstudien upplever jag att 

antalet intervjuer blev lagom för min tidsram och täckte mitt behov av 

material. 

 Samtliga tillfrågade förskolor och förskollärare ställde upp på att delta i 

min studie, därmed förekom inget bortfall i dessa grupper. Två av 

förskoleavdelningarna var renodlade 5-årsavdelningar och delade ut missivet 

till samtliga familjer, medan en förskoleavdelning var en åldersblandad grupp 

och där delades missiven ut till de barn som var mellan 4 och 5 år och skulle 

vara på förskolan under påsklovet då jag besökte dem. Svarsfrekvensen från 

vårdnadshavare som mottog en förfrågan och samtyckte till att deras barn 

deltog i min studie varierade stort, från 23% upp till 66,7% godkännanden. 

 Barnen jag intervjuade var mellan 5:5 och 5:11 år gamla. Studien ger 

därmed inte en bild av hur alla förskolebarn ser på samlingen, utan enbart de 

talföra och äldre förskolebarnen. Återigen är syftet heller inte att generalisera 

resultaten på alla förskolebarn, men studien skulle sannolikt få ett annat utfall 

om den inkluderade även de yngre förskolebarnen. 

 

Barnens samtycke 

Hur barnen tillfrågades om medverkan varierade beroende på förskola, antal 

föräldrar som samtyckt till studien och om jag kände barnen sedan tidigare. De 

flesta av de deltagande barnen tillfrågades personligen av mig och ställde 

gärna upp på intervju, och ett par barn valdes efter att själva ha uttryckt 

önskan om att få delta. Två barn blev inte tillfrågade utan informerades av sina 

pedagoger att de skulle stanna inne och bli intervjuade av mig. Däremot 

frågade jag dem vid intervjuns start, liksom jag gjorde med alla barn, om de 

kunde tänka sig att berätta om samlingen för mig, och de fick veta att de inte 

behövde vara med om de inte ville. Att de inte riktigt tillfrågades från första 

början var inte optimalt eller önskvärt, och jag ställer mig kritisk till just detta 

förfarande i min studie. Därför intervjuade jag ytterligare två barn, om det 

skulle visa sig vid genomlyssning av intervjuerna i efterhand att någon visade 

tecken på att inte vilja delta. Det gäller att vara lyhörd, tolkande och 
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inkännande med barn, som inte alltid uttrycker att de inte vill men oftast visar 

det på andra sätt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Löfdahl, 2014). Av 

den anledningen föll en av intervjuerna bort, då jag tolkade barnets svar och 

agerande vid intervjun som att barnet inte längre ville delta. 

 

Relation till de medverkande 

Hur etablerad kontakt jag har sedan tidigare med både de intervjuade 

pedagogerna och barnen varierade stort. Att jag hade träffat samtliga av de 

intervjuade förskollärarna förr anser jag hjälpte för att få dem att delta i 

studien, och bidrog även till att samtalen kändes avslappnade. Det påverkade 

säkert samtalens karaktär och vad som kom fram under dessa. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) liksom Løkken och Søbstad (1995) menar att det 

är till fördel om man har träffat eller känner barnen sedan tidigare, medan 

Löfdahl (2014) anser att man som student bör välja att genomföra sin studie 

med barn man inte träffat förr. Några barn hade jag träffat förr, men vissa barn 

hade jag inte träffat alls tidigare vilket jag upplevde påverkade samspelet 

mellan mig och barnen under intervjuerna. De barn jag inte träffat förr 

upplevde jag vara mer osäkra inför mig och vad jag ville. Ett av dessa barn sa 

följande när vi pratade om att alla måste vara med på samlingen: ”Och när 

man… jag vet inte. Det är du som pratar.” Jag tolkade situationen som att 

barnet hade en tankegång men avbröt sig då osäkerheten inför mig, och vad 

jag egentligen var ute efter, tog över. Jag hade även själv lättare att anpassa 

mitt bemötande och mitt sätt att vara till barnen som jag träffat förr för att 

kunna möta dem på ett mentalt plan i samtalet. 

 

Genomförande 

Jag hade förberett pedagogerna på att intervjun skulle ta ungefär 40 minuter, 

och inför pilotstudien 30 minuter. 40 minuter är relativt lite tid för en intervju, 

men med tanke på mitt tydliga och specifika fokus visade det sig vara lagom. 

Vuxenintervjuerna, inkluderat pilotstudien, tog i snitt 38,5 minuter med den 

kortaste på 34 minuter och den längsta på 43 minuter. Jag upplevde ingen 

tidspress och kände då jag avslutade intervjuerna att jag hade fått ett fylligt 

material och kommit runt ämnet på många varierade sätt och det var så gott 

som uttömt. Jag hade beräknat 20 minuter för barnintervjuerna, då min 

upplevelse och egna erfarenhet är att barn inte orkar så mycket längre. 

Barnintervjuerna tog i snitt 23,5 minuter med den kortaste på 17 minuter och 

den längsta på 43 minuter. 

 Pedagogintervjuerna genomfördes i personalrum eller samtalsrum, och i 

ostördhet förutom vid en intervju då dörren öppnades men stängdes snabbt. 

Detta anser jag inte påverkade intervjun då vi just höll på och avsluta. I de 

flesta fall upplevde jag pedagogerna som lugna inför intervjun med mig. Vid 

ett tillfälle blev jag orolig över om en förskollärare verkligen hade tid att 

intervjuas då hon innan intervjun hade gett uttryck för stress, men under 

intervjun verkade hon dock lugn. Samtliga pedagoger hade ordnat 
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förutsättningar för att intervjun skulle ske i ostördhet och utan stress att 

behöva skynda tillbaka till verksamheten. 

 Barnintervjuerna hölls i de flesta fall då resten av barngruppen var 

utomhus så att vi kunde samtala i ett av avdelningens rum i ostördhet. Vid tre 

tillfällen stördes intervjuerna av nyfikna barn i fönstret eller pedagoger som 

öppnade dörren i tron att rummet inte användes. Barnen reagerade olika på 

detta men inte på sätt som jag bedömde påverkade resten av intervjun. I tre fall 

genomfördes intervjun i ett rum utan dörr till avdelningens kök där en 

pedagog satt och där andra pedagoger kunde passera. Vi satt därmed inte helt 

ostört, men jag bedömde avståndet tillräckligt stort för att ingen utanför skulle 

höra vårt samtal, och barnen gav inga tecken på att besväras av det även om så 

givetvis ändå kan ha varit fallet.  

 

Att intervjua barn 

Då jag har väldigt lite erfarenhet av att intervjua barn har jag mycket kvar att 

lära, vilket jag upptäckte vid genomlyssning av materialet. Det var heller inte 

lätt att intervjua barn och förstå deras tankegångar. Det kan exempelvis bero 

på att barn inte alltid kan ge svar på våra frågor då de inte funderat över 

frågan tidigare (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Jag strävade efter 

att säkerställa förståelsen jag fått av barnens uttalanden genom att ofta 

upprepa och summera vad de sagt och fråga om jag tolkat dem rätt. Barnen 

svarade ofta jakande på detta följt av ett förtydligande som fick mig att förstå 

att jag inte hade tolkat dem rätt. På det sättet säkerställde jag min förståelse för 

det barnen försökte ge uttryck för vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) tar upp vikten att signalera tydligt 

när intervjuns tema byter spår, vilket jag upptäckte vid genomlyssningen att 

jag misslyckdes med vid ett par tillfällen, så att barnet svarade utifrån temat 

jag just hade lämnat. 

 Att jag var med på barnens samling var till stor nytta för intervjuerna 

med barnen. Det gjorde att jag fick större förståelse för barnets utsagor och 

innebörden ur barnens perspektiv. Det verkade underlätta för dem att prata 

om samlingen när vi återkopplade till någon konkret från deras 

erfarenhetsvärld. 

 

Databearbetning 

Ljudinspelningen av intervjuerna var för mig ovärderlig, och då jag lyssnade 

på samtalen i efterhand fick jag en mer ingående upplevelse intervjuerna. En 

nackdel med ljudinspelning av intervjun, som Bryman (2011) nämner, är det 

faktum att det är tidsödande att transkribera efteråt. Detta var jag inställd på, 

men hade ändå underskattat tidsåtgången med dagar. Vid genomlyssning av 

det inspelade materialet blev enstaka ord ohörbara då diktafonen brast i att 

uppta otydligt tal. Vid något tillfälle var det misstag från min sida, då 

pennburken som stod intill diktafonen på bordet påverkade ljudet något. Det 

inverkar på studiens tillförlitlighet på så sätt att eventuellt väsentliga bitar 

kanske inte kommer fram. Generellt hade det varit bra att placera diktafonen 
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närmare respondenten, men jag tror samtidigt att det skulle försvåra att få ett 

avslappnat samtal.  

 Vid databearbetningen av mitt material insåg jag att barnens svar skilde 

sig mer mellan varandra än vad pedagogernas svar gjorde, och var betydligt 

mer diffusa. Detta försvårade kategoriseringen och jag fick därmed lägga ner 

mer tid på att läsa och tolka transkriberingarna från barnintervjuerna. Ännu en 

svårighet jag upplevde var att skilja på samlingens syfte och samlingens 

innehåll då de ligger väldigt nära varandra, vilket kändes svårt att få fram i 

mina frågeställningar till respondenterna, men främst i analysen av 

respondenternas svar. För större tillförlitlighet hade jag kunnat redovisa 

studiens resultat till de intervjuade förskollärarna för återkoppling, eller låta 

dem läsa transkriberingen av sin intervju, som Svensson & Ahrne (2011) 

föreslår. 

 

Forskningsetiska principer 

Det finns en svårighet i att informera barn om studien på en nivå som de 

förstår, och Löfdahl (2014) skriver: ”att de dessutom ska kunna förstå 

konsekvenserna av detta och uttrycka sitt samtycke eller ge uttryck för att de 

inte vill delta, menar jag är i det närmsta omöjligt” (s.40). Jag har gjort mitt 

bästa för att anpassa informationen till barnens förståelsenivå, och som jag 

nämnt så kräver barnintervjuer stor lyhördhet då barn är följsamma gentemot 

den vuxna. Vid en barnintervju glömde jag till en början att läsa upp syfte och 

etiska ställningstaganden, vilket jag sedan gjorde så fort jag upptäckte det. Då 

jag frågade om jag fick spela in samtalet ifrågasatte barnet vem som kommer 

lyssna på det. Att barnet ifrågasatte detta tolkar jag som att barnet verkligen 

tänkte igenom vad jag hade sagt och svarade uppriktigt. Likaså frågade barnet 

hur lång tid samtalet skulle ta, och då jag undrade om barnet tröttnat fick jag 

svaret: ”Nej inte än”. Dessa yttranden tolkar jag som att barnet är uppriktigt 

mot mig, och därav har jag ingen anledning att misstänka att barnet samtyckte 

på grund av ren följsamhet till mig. 
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 Resultat  
Jag kommer i det följande redovisa resultaten från intervjuerna med 

förskollärarna, och sedan från barnintervjuerna. I de citat från intervjuerna 

som presenteras i resultatredovisningarna har jag gjort talat språk mer 

förståelig i skrift, och för att skydda intervjupersonernas identitet har jag 

omformulerat särskilda uttryck. Markeringen […] används då jag tagit bort 

mindre delar av citaten vilka skulle kunna avslöja respondentens identitet, 

eller kortare kringprat som inte bedöms relevanta för förståelsen av det citatet. 

Betoningar i citaten har markerats kursivt, och för förståelsens skull har jag 

förtydligat citat genom att ta bort eller lägga till vissa ord, vilket jag har 

markerat [såhär]. 

 

Pedagogintervjuer 

Efter att ha analyserat mitt råmaterial från pedagogintervjuerna har jag delat 

upp resultatet i fem kategorier. Dessa övergripande kategorier representerar 

pedagogernas uppfattningar om samlingens syfte. De fem kategorierna är: 

 

 Inkludering och delaktighet 

 Gruppkänsla och social träning 

 Lärande och temaarbete 

 Ha roligt och inflytande 

 Organisatoriskt och struktur 

 

Nedan redogör jag för varje kategori och vad som framkom i intervjuerna, för 

att sedan sammanfatta kategorierna i korthet och mina tolkningar av vad de 

står för. 

Inkludering och delaktighet 

I mina intervjuer beskrev samtliga förskollärare att ett syfte med samlingen är 

att alla barn ska bli sedda och/eller hörda en stund på dagen, av vuxna och av 

varandra. Detta var ett tydligt syfte som alla respondenter tog upp i 

intervjuerna men i olika hög grad; någon snuddade vid det medan en annan 

talade nästan uteslutande om det och menade att det är A och O med 

samlingen. De intervjuade beskrev även vikten av en stund där alla får komma 

till tals, och en respondent menade att barnen ska få tillfälle att lyfta det de 

tycker är viktigt. Lika viktigt beskrivs det att uppmärksamma om något barn i 

gruppen är sjuk eller ledig, att alla barn blir ihågkomna och inte lämnas 

utanför bara för att de inte är där. Men även att de som är där får visa att de är 

det. En av de intervjuade berättade: ”[…] att de blir sedda och får visa upp sig 

att ’jag är här idag’. Och att man blir ihågkommen om man är ledig eller sjuk 

också.” Det verkar handla om, och som några av pedagogerna uttryckte 
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explicit, att ingen ska lämnas utanför utan alla barn ska få vara med och få 

känna sig delaktiga.  

 Ett par av intervjupersonerna tog upp, med olika betoning, hur 

samlingen dels är till för att barnen ska få ta del av varandra och möta 

varandra i en positiv miljö. En av förskollärarna förklarade att barnen ska få: 
 

Ta del av andras tankar som väcker nya tankar hos en själv. Eh… få ta del 

av vad andra har gjort även om man inte har varit med eller få vara den 

som berättar nå’nting för någon annan. Så de lär ju av varandra och med 

varandra i samlingarna. 

 

Jag tolkar det som att gruppen i samlingen är en tillgång för det enskilda 

barnet. På så sätt används samlingen också om ett forum för samtal, enligt 

några av de intervjuade. Det kan handla om att gruppen behöver prata om 

någonting som behöver lösas, för att gemensamt fatta demokratiska beslut. 

Genom att diskutera fram lösningar får barnen, och även pedagogerna, lyssna 

på varandra i gruppen och ta del av varandras tankar och idéer, uttryckte en 

av respondenterna. Samlingen används även som ett sätt att samtala kring 

värdegrundsfrågor. En av förskollärarna menade att samlingen kan vara ett 

sätt att lyfta ämnen såsom likabehandling och genus genom att läsa böcker på 

temat och diskutera tillsammans. En annan uttryckte att det kan behövas en 

samling för att prata om något har skett under dagen, om barnen exempelvis 

behöver påminnas om kompissolen4 och prata om hur man behandlar 

varandra. 

  Några av intervjupersonerna betonade också vikten av att använda 

samlingen för att lyfta barnen inför varandra när de har gjort något bra. Detta 

för att skapa en positiv miljö för barnen som en motvikt till tillsägelser och tjat 

som kan uppstå i verksamheten. Respondenterna tog då även upp hur 

samlingen kan vara värdefull för att lyfta de barn som inte får naturligt hög 

status och kanske behöver hjälp att komma till tals eller komma in i gruppen. 

Det är i samlingen barnen är samlade allihop och får syn på varandra, och 

samlingen beskrivs därmed viktig ur ett likabehandlingsperspektiv. Det 

handlar då om att lyfta barnens bra sidor men även barnens likheter, skillnader 

och olika rättigheter, och prata om det i barngruppen. En pedagog berättade: 
 

Det är i samlingen som vi ofta lyfter likheter och skillnader eller att, man 

kanske har ett barn som inte orkar så länge, ja men då kanske det barnet 

har rättighet att gå ifrån. Medan ett annat barn, som man vet kanske kan 

tycka att det är lite besvärligt men som man vet klarar det, inte har 

samma rättighet. Då är ju samlingen ett sätt att, jo men att, att lyfta de här 

olikheterna. 

 

                                                           
4 En slags symbol och påminnelse för de ordningsregler som finns på förskolan 

gällande hur barnen ska bete sig mot varandra och hur man är en bra kompis. Ofta en 

sol som sitter uppsatt på väggen. 
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Gruppkänsla och social träning 

Att ha samling verkar till stor del även handla om social träning, vilket 

samtliga förskollärare tog upp som ett mer eller mindre explicit syfte. Generellt 

handlar det om att visa hänsyn och respekt för varandra och för det barn som 

har ordet. Det gäller, som de flesta uttryckte, att lyssna på varandra, vänta på 

sin tur, och inte prata eller ropa rakt ut, småprata med kompisen eller prata i 

munnen på varandra. Detta för att alla ska kunna höra barnet som har talan, 

och även om ett barn pratar tyst så ska det barnet bli hört, menade någon. En 

av intervjupersonerna uttryckte: 

 
Är vi i början på en termin då kan det ju vara [ett] väldigt syfte att man 

ska lära sig att bara visa hänsyn och man måste kunna vänta på varandra 

och att inte alla pratar i munnen på varandra för då är det ju inte trevligt. 

 

Jag tolkar det som att förskolläraren anser att det påverkar klimatet i gruppen 

hur de för samtal och därför bör lära sig detta för fortsatta samlingssituationer. 

En av pedagogerna menade också att det handlar om att barnen ska lära sig 

och träna sig i att föra samtal, med komponenter såsom att tänka på vad 

gruppen pratar om, kunna relatera till det och komma ihåg det man vill säga 

medan man räcker upp handen. Det nämndes även att det är ett sätt att 

förbereda barnen för vad som ska komma i skolan sedan. En annan beskrev 

det som att barnen behöver träna sig i att vara i en stor barngrupp, där man 

inte alltid kan få sin vilja igenom utan man behöver kunna samarbeta och 

jämka med varandra. 

 Samlingen verkar också ses av de flesta intervjuade förskollärare som ett 

sätt att jobba ihop en grupp och stärka gruppens samhörighet och gemenskap. 

Att gruppen lär sig samarbeta, respektera och bemöta varandra, och att de 

istället för att klandra varandra hjälper och uppmuntrar varandra. Det handlar 

om att skapa ett tryggt klimat i gruppen så att barnen vågar berätta, prata och 

uttrycka sina tankar och åsikter inför kamraterna. Men även tillåtas att göra fel, 

ha en dålig dag och att bara vara sig själv, och respekteras för det. Barnen ska, 

som en pedagog uttryckte det, känna att de har varandra. Till stor del verkar 

samlingen handla om samarbete, kamratskap och respekt för varandra. En av 

respondenterna menade att samlingen är ett tillfälle att lägga fokus på det 

sociala samspelet, i högre grad än inlärning. 

 Att arbeta med barnens sociala förmågor, som de beskrivna ovan, i större 

gruppsliga sammanhang såsom samlingen, nämner de flesta av de intervjuade 

som ett sätt att förbereda barnen för skolan. En av de intervjuade svarade 

bland annat såhär på frågan om samlingens syfte: 

 
Samtidigt, det låter ju så tråkigt, förbereda för skolan, men det är ändå dit 

de ska och de behöver ha… strategier och verktyg, för den värld de ska in 

i. Och det blir ju tydligare när de är äldre nu på femårs att vi vet ju att de 

ska upp till skolan, vi vet att det är mycket längre samlingar, där de 

behöver orka längre stunder, så vi behöver öva på det. 
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Lärande och temaarbete 

Samtliga intervjupersoner tog upp lärande som ett mer eller mindre syfte med 

samlingen, men detta nämndes bara kort och var det syftet de pratade allra 

minst om. Någon beskrev att hon vill ha samlingen för att lära ut något, och en 

annan menade att samlingen ska vara en lärandestund. De förskollärare som 

arbetar i ålderblandade barngrupper beskrev mycket hur de har samling i 

åldersindelade grupper för att ge barnen en stund anpassad till sin ålder och 

nivå, för att barnen ska ”få sin del i utvecklingen”. En av respondenterna 

uttryckte samtidigt att fokus i samlingen inte ligger på inlärning utan snarare 

på det sociala samspelet. 

 En pedagog beskrev att ett syfte med samlingen, som hon i så fall har för 

sin egen del, kan vara att ”checka av” var barnen ligger:  
 

Samlingarna kan ju vara ett verktyg att kolla av att de har kommit i vissa 

delar, eller vad de behöver kunna exempelvis. Och även kunna ta 

instruktioner i grupp, det är ju också viktigt för barn att lära sig inför… 

och vilka barn som inte riktigt förstår i grupp och… hur ska man kunna 

nå de barnen och så också. 

 

Jag tolkar det att hon vill samla barnen för att se barnen i grupp, för att på så 

vis tydligare se vilka som kanske inte ligger på samma nivå som de andra, eller 

inte förstår saker de andra barnen förstår. Vissa mindre samlingar är, enligt en 

av respondenterna, till för att lägga fokus på specifika lärandemål, exempelvis 

för att arbeta med språk såsom begrepp och språkljud, och att göra det i 

mindre sammanhang vilket vissa barn kan behöva. Dessa samlingar behövdes 

lite extra inför skolan, menade respondenten. 

 Samlingen används också för att samlas runt ett tema eller ett projekt, 

berättade några förskollärare. När alla är samlade, förklarade en av 

pedagogerna, kan de exempelvis titta på vad de har gjort hittills och hur de vill 

gå vidare. Likaså att upprepa för de som har missat och låta barnen presentera 

för varandra vad de har gjort, för att ”göra alla barn inkluderade i något som 

kanske bara några har gjort”. 

 

Ha roligt och inflytande 

Det framkom tydligt i intervjuerna att ett av samlingens viktigaste syften är att 

ha en rolig och trevlig stund ihop, det enades alla pedagogerna om. Några 

uttryckte att de inte vill att samlingen ska präglas av tråkigt tjat som bara 

handlar om att räcka upp handen exempelvis, utan att det ska vara en stund 

som är rolig, lustfylld, stimulerande och där det händer saker. En 

intervjuperson såg också ett syfte i att barnen får en lugn och mysig stund, som 

samlingen kan innebära. Några av förskollärarna nämnde just syftet att barnen 

ska ha roligt för att man är alla tillsammans i en gruppslig gemenskap. På 

frågan om samlingens syfte beskrev en av de intervjuade: ”Att det är en 

lustfylld stund, för det mesta, för de flesta, att de tycker att det är kul att gå, till 

samling. Roligt att få ta del av varandras saker men också att vi gör roliga 
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saker.” Det verkar ligga ett syfte i att samla barnen och ta del av varandra på 

ett positivt sätt. 

 Nästan alla respondenter såg samlingen som ett sätt att ge barnen 

utrymme för sina intressen och inflytande. De uttryckte att samlingen ska vara 

flexibel för barnen att påverka vad de ska göra och prata om, så att barnen får 

komma med idéer till upplägg och innehåll. En av intervjupersonerna 

förklarade: ”Och att det ska ju vara barnen också som sätter prägel på 

samlingen, inte bara vuxna, det är ju de som liksom för talan om man säger 

så.” En annan berättade hur hennes arbetslag nu har planerat för att två 

specifika samlingar i veckan skulle hållas av barnen själva i par, som själva får 

bestämma hur de ska lägga upp den. 

 

Organisatoriskt och struktur 

Samlingen sågs också, av de flesta av de intervjuade pedagogerna, som ett sätt 

att samla ihop gruppen inför övergångar i verksamheten som kan kräva att 

barnen förflyttar sig. Det kan exempelvis handla om att dela upp barngruppen 

i mindre grupper, och fördela hur många som kommer åt gången till nästa 

aktivitet, såsom lunchen eller mellanmålet. En förskollärare menade att 

samlingen blir en naturlig övergång till nästa aktivitet, där det underlättar om 

alla är samlade innan. Hon förklarade att det var för att: ”det är ofta där det 

händer saker, det är i övergångar när man bryter, så när det inte är… lätt att 

veta vad det är man ska göra nu, det är ju då en del kan tappa… fokus… lite.” 

Hennes beskrivning tolkar jag som att samlingen gör det tydligt för alla 

samlade barn vad som gäller härnäst, för att underlätta vid övergångarna. En 

annan beskrev ett syfte i att samla ihop barnen för att låta några i taget gå till 

nästa aktivitet: ”Men att inte gå alla för det blir för stojigt, just för att samla 

ihop sig. Den samlingen är mer för att samla ihop sig.” Det handlar om att 

barnen ska komma ner i varv och dämpa sig inför övergångarna, menade 

några, samt att personalen ska få en överblick över barngruppen och vilka som 

är där. En av respondenterna berättade att vissa samlingar sker av praktiska 

skäl, där de måste samla ihop sig och vänta då någon i personalgruppen går 

iväg för att förbereda för nästa aktivitet. Hon uttryckte att ”då kanske det inte 

är så mycket, egentligen, tanken på barnens bästa utan det liksom, vi måste 

bara göra så.” Det kan tolkas som att vissa samlingar inte har ett pedagogiskt 

syfte utan bara är till för att den praktiska verksamheten ska flyta på. 

 Att samlas allihop är också för att delge information om vad som ska 

hända under dagen eller veckan, menade flera av respondenterna. Som ett par 

av respondenterna uttryckte det vid upprepade tillfällen så är ett syfte med 

samlingen ”att angöra dagen”. Det är då, när hela barngruppen är samlade och 

kan höra, som personalen och barnen kommer fram till hur de ska lägga upp 

dagen, enligt några av de intervjuade pedagogerna. Barnen får då veta vad de 

ska göra, vem som ska göra vad eller vilka grupper de ska vara i, för att sedan 

dela upp sig. Det är även ett tillfälle för barnen att berätta vad de vill välja 

göra. Någon uttryckte att det handlar om att barnen behöver struktur och få 

veta i förväg vad som ska hända. En av intervjupersonerna besvarade vad 

samlingen fyller för funktion så här:  
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Jaa nä men alltså jag tycker själva funktionen med samlingen är ju att vi 

ska, kunna möta varandra på… ja men tillsammans samtidigt och att alla 

kan ta del av samma information om det är en informativ samling till 

exempel, på samma gång och sådära. Men också just att reflektera kring 

vad vi tänker och hur vi tänker och, förbereda oss för saker som ska 

komma längre fram. 

 

Sammanfattning och tolkning 

Inkludering och delaktighet går att tolka som ett sätt att arbeta med samling för 

barnet som individ, att göra det enskilda barnet synligt, värdefullt, 

ihågkommet och att det får komma till tals genom olika samtal i samlingen.  

 På samma sätt går det att tolka Gruppkänsla och social träning som att 

samlingen även är till för att arbeta med barngruppen som ett kollektiv. Detta 

genom att stärka gruppkänslan hos barnen och lära dem hur de bör bete sig i 

gruppsliga sammanhang, exempelvis inför skolan. Dessa två första kategorier 

representerar de syften vilka framkom allra mest i intervjuerna med 

förskollärarna.  

 Lärande och temaarbete kan tolkas som att de har samling för att stimulera 

och arbeta med barnens lärande på olika sätt. Även om just lärande nämndes 

vid alla intervjuer, så var det ett syfte som respondenterna pratade allra minst 

om. 

 Jag tolkar kategorin Ha roligt och inflytande som att samlingen får 

representera ”barnens stund”. Det handlar då om att samlingen är till för att 

barnen ska få en rolig stund som även de kan få inflytande över och sätta sin 

prägel på. Att ett syfte med samlingen är att ha roligt enades alla intervjuade 

förskollärare om. 

 Organisatoriskt och struktur visar på hur förskolan är en verksamhet som 

måste flyta på på bästa sätt, där samlingens syfte ibland är organisera och 

bidra till struktur. Detta hamnar utanför de pedagogiska målen som 

förskollärarna kan ha med verksamheten och samlingen, och beskrevs i de 

flesta av pedagogintervjuerna. 

 

Barnintervjuer 

Följande resultatavsnitt av barnintervjuerna kommer att presenteras med fler 

citat än i förskollärarnas avsnitt. Jag anser att barnens egna formuleringar 

illustrerar deras tankar bättre än att jag skriver om dem. Barns svar är 

tolkningsbara i högre grad än vuxnas, och därför vill jag också visa vad jag 

grundar mina tolkningar på. Flera av dessa citat presenteras i dialogform där 

jag som intervjuare finns med i högre utsträckning, dels för att dialog med 

barn bygger på kortare turer, dels för att tydliggöra vad barnen svarar på. 

Vissa citat har jag dock uteslutit trots att de vore motiverade, detta för att 

skydda barnens identitet. 

 Efter att ha analyserat mitt råmaterial från barnintervjuerna har jag 

kunnat se övergripande teman som framkommer i intervjuerna, vilka ger en 



  

 

30 

 

bild av hur dessa barn ser på samlingens syfte. Fem kategorier får representera 

dessa teman, vilka är: 

 

 Lärande 

 Disciplinering och social träning 

 Information 

 Övergångar 

 Barnet vet inte 

 

Nedan redogör jag för varje kategori och vad som framkom i intervjuerna, för 

att sedan sammanfatta kategorierna i korthet och mina tolkningar av vad de 

står för. 

Lärande 

Av barnen som jag intervjuade var det några som hade ett lärandeperspektiv 

på samlingen. Ett av barnen förklarade för mig att de har samling för att de ska 

lära sig nya saker, såsom att räkna. Barnet uttryckte också att det säkert var 

pedagogens syfte med att de skulle ha samling: 

 
Jag: Men du, varför har man samling då? 

Barn: För att vi ska lära oss nya saker. 

Jag: Ha… kan det finnas någon annan anledning till att man har samling? 

Barn: För att vi ska lära oss och räkna. 

[…] 

Jag: Varför tror du att, att… att fröken vill att ni ska ha samling då? 

Barn: Säkert för att vi ska lära oss. 

 

På frågan om vad en samling är för någonting, svarade ett annat barn att den 

är till för att man ska lära sig väldigt mycket saker. Någon menade att det är 

därför det är viktigt att vara med på samlingen också: ”Så att man lär sig lika 

mycket som de andra”. Jag tolkar barnet som att barnen missar ett lärtillfälle 

om de inte är med på samlingen. Ett barn förklarade att de har samling för att 

de behöver prata om temat de arbetar med. 

 

Disciplinering och social träning 

Ett par av barnen såg på samlingens syfte som ett sätt att lugna ner 

barngruppen när det blir för skrikigt, busigt och stökigt. En av dem förklarade 

att det finns många barn som pratar och är vilda, och jag tolkade barnet som 

att det är därför de behöver rörelsesamlingar, för att dessa barn ska få utlopp 

för sin energi och tröttas ut, så att det blir lite lugnare sen:  

 
Ja så då ska man liksom göra så att… det liksom, så det är lite, så att de 

blir lite lugnare, så de vet hur det känns liksom om man gör så här för 

mycket, eller gör rätt mycket. […] så då gör man rätt mycket så då vet de 

hur mycket, liksom, hur det känns om man gör så mycket. Så då börjar 

alla lugna ner sig. 
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Att de har samling är även för att barnen ska lära sig att ta det lugnt, menar ett 

barn. Av några barn beskrivs samlingen syfte utifrån ett disciplineringssyfte, 

där barnen ska sitta still, vara tysta, lyssna på fröken och inte busa. De barn 

som går på förskola med åldersblandade grupper menade att det också 

handlar om att vara goda förebilder för de yngre barnen hur man gör på 

samlingen, så att de lär sig sitta, sjunga och leka lekar på samlingen. Ett barn 

menade att de har samling för att barnen ska vara snälla mot varandra då det 

är många som inte tänker sig för: 
 

Jag: Vad kan det finnas fler för anledningar till att man har samling då? 

Barn: För att… man ska liksom va’ tyst. Och så man ska veta hur man gör 

när man är en schysst kompis. 

 

Ett av barnen gissade att samlingen är till för att barnens föräldrar ska få titta 

på dokumentation av samlingen. Detta för att kunna se vad barnen gör och 

skälla på sitt barn om de ser att barnet gör något dumt, uppfattade det 

intervjuade barnet. 

 

Information 

Många av barnen uttryckte att samlingen är till för att få information. De ansåg 

att de har samling för att de behöver prata om vad som ska göras, vem som 

ska göra vad, i vilka grupper eller vem som ska gå först till nästa aktivitet. De 

menade också att det är viktigt att vara med på samlingen för att få denna 

information om vad man ska göra och vad man inte ska göra, vem som ska 

vara inne och vem som ska vara ute, vad som ska hända eller om något viktigt 

ska komma. ”Därför annars kanske man missar nå’nting”, förklarade ett barn.  

 Informationen behövdes också inför nästkommande aktivitet, 

exempelvis inför utgång. Ett barn berättade varför de behövde ha 

morgonsamling: 
 

Därför att man ska veta vad man ska ha på sig och inte och om man ska 

kissa eller inte innan. Och vad man ska ha med sig, och vad man ska ha 

på sig, eh och hur varmt det är, och om det är blött eller halt, och om det 

är snö. Eller om det snöar eller om det regnar eller om det är pölar. 

 

Barnet ger uttryck för att de behöver samlingen för att veta vad som gäller 

inför utgången såsom väder och kläder, och hur de behöver förbereda sig, som 

att kissa först. Det kunde även vara information inför lunchen, och ett av 

barnen menade att de behöver samlingen för att få veta eller påminnas om 

vilka bord de ska sitta vid i matsalen. ”För annars vet man inte vilket bord 

man ska va’ vid”, förklarade barnet. 
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Övergångar 

Några av de intervjuade barnen beskrev direkta kopplingar mellan samlingen 

och nästföljande aktivitet, och gav uttryck för att det ena nästan förutsatte det 

andra. Ett barn förklarade att de behöver ha en samling innan lunch: 

 
Jag: Ehm men varför har ni samling innan lunch då? 

Barn: För att vi måste gå in till maten. 

Jag: Aa? Varför har ni samling då? 

Barn: För att… för att eh vi behöver ju nå’t och äta. 

 

Någon annan var inne på samma spår, och tänkte sig att de har lunchsamling 

bland annat för att äta mat. På frågan om vad som då är viktigt att tänka på, 

svarade barnet ”Att… barnen måste få mat.” Jag tolkade att barnet tänkte att 

det var det viktigaste med samlingen. En annan beskrev liknande tankar: 
 

Jag: Varför har ni lunchsamling då? Vad tror du? 

Barn: Det är nog för annars kan vi inte äta mat. 

Jag: Aa? Man, man måste ha samling för att man ska få mat då? 

Barn: Mm. 

Jag: Mm, hur skulle de’ va’ om man inte hade samling då innan maten? 

Vad skulle hända då? 

Barn: Då hade man inte fått mat och då blir man jättehungrig, då får man 

äta mat hemma. 

 

Maten är inte den enda aktivitet som skulle ryka om de inte hade samling, 

enligt ett barn:  
 

Jag: Du vet inte varför ni har samling? Vad tror du då om du skulle gissa? 

Barn: Det är för annars får vi inte leka nå’nting säkert. 

 

Jag tolkar det som att samlingen uppfattas som en förutsättning för att kunna 

påbörja nästa aktivitet, som exempelvis kan vara att gå ut och leka. 

 

Barnet vet inte 

Ett barn gav uttryck för att de har samling av den enkla anledningen att de har 

det. De flesta av barnen svarade dock vid något tillfälle under intervjun att de 

inte vet varför de har samling. Exempelvis så här: 
 

Jag: Vad tror du att det kan va’ då att man har samling? 

Barn: Jag vet inte. 

Jag: Jag vet inte heller. Om du skulle gissa, vad tror du då? 

Barn: Jag vet inte heller. 
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Sammanfattning och tolkning 

Lärande är en syn på samlingens syfte som några av barnen gav uttryck för 

explicit. Deras svar går att tolka som att de har samling för att lära sig saker, 

och så har jag även tolkat arbetet med temat, då jag tänker att det ingår i 

lärandesammanhang. 

 Disciplinering och social träning går att tolka som att barnen uppfattade att 

de genom att ha samling ska disciplineras på olika sätt och lära sig sociala 

förmågor. Detta tema uppkom i samtliga barnintervjuer, varav flera uttryckte 

att det var syftet med samlingen. 

 Det var vanligt att barnen uttryckte uppfattningar som går att tolka som 

att samlingens syfte är att få Information, antingen generellt eller inför 

nästkommande aktivitet. Jag tolkar barnen som att det därför också är viktigt 

att ha samling och att risken annars är att man missar något viktigt. 

 Övergångar visar på hur barnens svar går att tolka som att vissa 

aktiviteter förutsätter en samling först. Jag tolkar barnen som att de upplever 

att det är svårt att föreställa sig att till exempel ha lunch utan att ha samling 

först och på så sätt förutsätter aktiviteten en samling. 

 Barnet vet inte heter kategorin som får symbolisera något som de flesta 

barn svarade vid frågan om varför de tror att de har samling. Svaren går 

givetvis att tolka som det är, att de inte vet, men det kan också stå för att 

barnet inte har tänkt på det tidigare och därför inte kommer fram till något 

svar. 
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 Diskussion 
Samlingen är, som konstaterat, en etablerad rutin i svenska förskolors 

dagordning och har långtgående traditioner i arbete med barn (Rosenqvist, 

2000; Rubinstein Reich, 1993; Walch; 1987). Det faktum att samlingen inte 

omnämns i vår nuvarande läroplan för förskolan lpfö-98 (Skolverket, 2011), 

fick mig att undra hur förskollärare idag ändå motiverar samlingens så 

centrala roll i förskolan och vad syftet med samlingen egentligen är. Samlingen 

som form får dessutom ofta stöta på en hel del motstånd från barnen i 

förskolan (ex. Arnér & Tellgren, 2006; Ehn, 1983; Åberg & Lenz Taguchi, 2005), 

vilket gjorde min fråga än mer motiverad. Att dessa vuxenstyrda situationer 

många gånger upplevs som meningslösa för barn, som exempelvis Arnér & 

Tellgren, 2006 påtalar, väckte även min nyfikenhet kring hur barnen uppfattar 

samlingens syfte. Mitt syfte med studien var alltså att tolka och beskriva vad 

förskollärare och förskolebarn har för uppfattningar om samlingens syfte i 

förskolan. Jag har redogjort för hur forskningsläget ser ut vad det gäller mina 

frågeställningar, och beskrivit mitt tillvägagångssätt för att undersöka 

fenomenet och presenterat resultatet av den studien. I följande avsnitt ämnar 

jag diskutera några slutsatser som kan dras utifrån den forskning jag 

presenterat och resultaten jag fick fram i min undersökning. 

 

Pedagogers uppfattningar om samlingens syfte 

I mitt resultat kunde jag visa exempel på vad de förskollärare jag intervjuade 

uttryckte att samlingen i förskolan syftar till. Ett av dessa syften handlade om 

att träna barnen i sociala färdigheter och främja gruppkänslan genom att samla 

ihop barnen. Det var ett av de tydligaste syftena med samlingen och framkom i 

samtliga intervjuer. Exempel på samlingen som ett sätt att bidra till den 

gruppsliga samhörigheten går långt tillbaka och återfinns i Fröbels lära 

(Rubinstein Reich, 1993), och är därmed ett synsätt med långa anor. Att 

socialisera in barnen i en grupp är en syn på samlingens syfte som även 

speglas i forskningen (Kärrby, 1990; Rubinstein Reich, 1993; Walch, 1987). Det 

går att se det sociala syftet som ett fostrande syfte (Rosenqvist, 2000), och 

utifrån det perspektivet är fostran ett relativt centralt mål med samlingen som 

förskollärarna ger uttryck för i min studie likaväl som i forskningen. 

Pedagogerna i min studie uppger flera olika sociala förmågor som samlingen 

har till syfte att träna barnen, såsom att lyssna på varandra, vänta på sin tur, 

kamratskap och respekt för varandra, vilket också nämns i forskningen (Ehn, 

1983; Gannerud & Rönnerman, 2007). Jag tolkar dessa syften som att 

samlingen används för att lära barnen sociala färdigheter, i syfte att kunna 

använda sig av de sociala färdigheterna i samlingslika situationer. En 

bekräftelse för det går att tolka i ett citat från en av mina respondenter, som 

berör hur det är särskilt angeläget i början av en termin att öva sig i de sociala 

färdigheter som samlingen kräver. En slutsats skulle därmed kunna vara att ett 

syfte med att ha samling är att träna barnen i att delta i samlingen, kortare sagt 
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ha samling för att ha samling, vilket är ett resonemang som lite slår knut på sig 

själv. Skulle förskolan inte ha samlingar skulle just det här syftet inte längre 

vara aktuellt. Som Walch (1987) skriver, det verkar som att samlingen som 

form har ett självständigt värde bortom dess innehåll. Att ett av samlingens 

syften syftar till samlingen i sig styrker Walchs resonemang. 

 Det går naturligtvis att tänka sig att de sociala färdigheterna är tänkta att 

utvecklas för samlingslika situationer i form av skolundervisning, som en sorts 

skolförberedande syfte. Detta beskrevs också av de flesta av mina 

respondenter, och en av dem uttryckte att barnen behöver redskap och träning 

för att hantera liknande situationer i skolan. Rubinstein Reich (1993) är inne på 

samma spår, och att samlingen därmed är en del i den dolda läroplanen som 

hon skriver om kan bekräftas utifrån mina intervjuer. Mina respondenter 

verkade lägga stor vikt vid de sociala färdigheterna och gruppkänslan i samtal 

om samlingens syfte, och förvånansvärt lite talade de om lärandet. Detta 

resultat går emot Emilsons (2007) resonemang om att samlingen har haft 

sociala och kulturella socialiseringssyften men övergått till mer 

kunskapsförmedlande och därigenom skolförberedande syften. Möjligen kan 

hennes resonemang bygga på att förskolans läroplan (Skolverket, 2011) har 

lagt ett stort fokus på lärande och ämneskunskaper jämfört med tidigare 

styrdokument. I mina intervjuer kunde därmed väldigt traditionella 

perspektiv på samlingen skönjas, med tanke på att mycket av mina 

respondenters utsagor är jämförbara med perspektiv som går att ta del av i 

forskning med relativt många år på nacken (ex. Ehn, 1983; Rubinstein Reich; 

1993; William-Olsson och Krook, 1973). Att samlingen syftar till att socialisera 

in barnen i gruppsliga sammanhang för att förbereda dem för skolan, tyder på 

att vissa av samlingens traditionella syften består trots nya pedagogiska 

uppdrag som dirigeras genom förskolans styrdokument. 

 Att träna barnens sociala förmågor och gruppkänslan tolkar jag som att 

samlingen handlar om att arbeta med barngruppen som ett kollektiv. Lika 

mycket beskrev de intervjuade förskollärarna hur samlingen syftar till att 

arbeta med barnet som individ genom att lyfta och inkludera det enskilda 

barnet, och på olika sätt göra det delaktigt. Rubinstein Reich (1993) sätter ord 

på detta när hon skriver att barnet görs medvetet om sig själv som individ 

likaväl som en del i ett kollektiv. Att arbeta med det enskilda barnet är ett syfte 

med samlingen som däremot inte syns av lika mycket i forskningen. Möjligen 

kan detta bero på att den mesta av forskningen som visar på förskollärares 

uppfattningar om samlingens syfte gjordes innan förskolans nuvarande 

läroplan började gälla. De riktlinjer som formulerats i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2011) berör bland annat delaktighet och inflytande, och med stort 

fokus på det enskilda barnet i formuleringarna, såsom: ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 

och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (s.8). Ur det perspektivet 

visar mitt resultat på att förskollärarnas uppfattningar om samlingens syfte har 

stora likheter med de pedagogiska uppdrag som formuleras förskolans 

aktuella styrdokument och möjligen har influerats av dem. 

 Samlingen har inte bara pedagogiska mål och syften, det uppgav 

förskollärarna i min studie och det speglas även i forskningen. De flesta av 
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mina respondenter uttryckte att samlingen på många sätt behövdes för att 

underlätta vid övergångar mellan aktiviteter och för att få en överblick över 

barngruppen. Det syftet med samlingen speglas även i Markströms 

avhandling (2005), och hon skriver att samlingarna också kunde syfta till att 

skapa ordning. Jag uppfattar därmed att vissa samlingar har praktiska, 

strukturella och organisatoriska syften snarare än pedagogiska. Även 

Rubinstein Reich (1993) lyfter dessa, som hon kallar dem, organisatoriska och 

fysiska ramar. Hon ger uttryck för att förskolans verksamhet kräver att 

personalen organiserar för gruppinriktade arbetsformer för att kunna hantera 

mängden barn med det låga antalet pedagoger, något som bekräftas i mina 

intervjuer.  En fråga som väcks är om dessa samlingar med organisatoriska 

syften fungerar som en lösning i en verksamhet som präglas av det faktum att 

det också är en arbetsplats med begränsade resurser? Skulle vissa av dessa 

samlingar rent av inte behövas i en pedagogisk verksamhet med obegränsade 

resurser eller fler pedagoger och mindre barngrupper? 

 

Barns uppfattningar om samlingens syfte 

Utifrån mina barnintervjuer kunde jag se att flera av förskolebarnen uttryckte 

uppfattningar om att samlingen har disciplinerande syften. Det kunde handla 

om att barngruppen behöver lugnas ned, träna de sociala förmågor som 

samlingssituationen ställer krav på, men även lära sig de sociala regler som 

krävs i en barngrupp. Att barn ser dessa aspekter och syften med samlingen 

bekräftas av den knappa forskningen som finns om förskolebarns 

uppfattningar om samlingens syfte (Ehn, 1983; Morsing Berglund, 1994). Jag är 

av samma uppfattning som Morsing Berglund (1994), att barnen lätt faller in i 

och kan redogöra för de disciplinerande aspekterna av samlingen, och har 

svårare att prata om vad de lärt sig och hur de själva tänker. Jag vill dra 

paralleller till inledningen av den här uppsatsen, där jag belyser hur samlingen 

ofta stöter på motstånd från barnen. Åberg (i Åberg & Lenz Taguchi, 2005) 

beskriver att en stor del av tiden i samlingen läggs på att disciplinera barnen, 

och Ehn (1983) som är av liknande uppfattning kallar samlingen för en 

ordningsritual. Utifrån det perspektivet är det inte så förvånande att de 

disciplinerande åtgärderna som personalen får kämpa med dagligen under 

samlingen är det som barnen tar till sig mest av, vilket mina resultat visade att 

barnen gjorde. De disciplinerande åtgärderna sänder därmed signaler till 

barnen om vad som är det centrala i samlingen, och frågan är hur mycket av 

pedagogernas mål med samlingen som barnen uppfattar?  

 Samlingen behövs även, enligt de intervjuade barnen, för att de ska få 

information. Främst i samband med övergångar inför nästa aktivitet för att 

veta vad som gäller och få påminnelser. Det här är en uppfattning som även 

Morsing Berglund (1994) såg i sin studie. Min analys visar dock på att dessa 

samlingar som de har i samband med övergångar har lämnat ett särskilt 

intryck hos förskolebarnen i mina intervjuer. De uttryckte explicita 

uppfattningar om att samlingen hade direkta kopplingar till nästkommande 

aktivitet, som i princip förutsatte en samling innan. Det här är uppfattningar 

hos barnen som jag inte har sett att någon forskning har berört, vilket gör mitt 
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resultat än mer intressant. Nu finns det redan väldigt lite forskning om barns 

uppfattningar om samlingens syfte, och kanske skulle mina resultat även visa 

sig i forskningen om så fler forskare berörde ämnet. En förklaring till mina 

resultat skulle kunna vara Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons 

förklaring (2003) om att barns konkreta sätt att tänka leder till antaganden om 

att det är den konkreta handlingen som är central i lärandet. Samlingens 

nästföljande aktivitet är en konkret handling, såsom att gå till lunchen, vilket 

på så sätt blir barnens logiska slutsats som förklarar samlingens vara. På så sätt 

är mina resultat konkreta bekräftelser av det som Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson beskriver, vilket vi kan dra stora lärdomar av i det generella, 

pedagogiska arbetet med barn. 

 Samtliga barn i min studie gav vid något tillfälle under intervjun uttryck 

för att de inte visste varför de har samling. Det skulle kunna vara som 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver, att barn inte alltid kan 

besvara våra frågor av den anledningen att de inte har funderat över det 

tidigare. Främst anser jag att barnens osäkerhet i frågan bekräftar det som flera 

forskare belyser, att barn har svårt att förstå de vuxenledda aktiviteter och 

inlärningssituationer som pedagogerna styr upp (Arnér och Tellgren, 2006; 

Kärrby, 1990; Morsing Berglund; 1994). Barnen är följsamma och lär sig att 

utföra uppgifter som de inte förstår syftet med (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000; Kärrby, 1990). Detta bekräftas i resultaten från mina 

barnintervjuer, där alla barnen har samling varje dag, men de hade också svårt 

att föreställa sig varför. Forskarna är överens om att känslan av meningsfullhet 

är starkt knutet till barns lärande och minne. Frågan som väcks är hur barnens 

oförståelse för samlingens syfte påverkar vad som egentligen fastnar, vad de 

minns och lär, men också deras förmåga att hantera samlingssituationen enligt 

de krav som ställs där. 

 

Avslutande ord 

Samlingen verkar ha ett självständigt värde utöver dess innehåll, då samlingen 

bland annat kan syfta till att barnen ska lära sig hantera samlingssituationer. 

Pedagogernas syften och mål med samlingen låter sig i vissa fall påverkas av 

pedagogiska influenser och direktiv, men i vissa fall ligger samlingens 

långtgående traditioner till grund för dess vara i förskolan. Samlingen är till 

stor del även ett resultat av organisatoriska lösningar i en verksamhet som 

kräver att hantera barn i stora grupper. Förskolebarnen förstår i vissa fall 

pedagogernas syfte med samlingen, exempelvis att de har samling för att bidra 

till barnens lärande, social träning och att delge information till barngruppen. I 

många fall tolkar de dock något annat som det centrala i samlingen. Barnen 

uppfattar exempelvis inte att de har samling för att ha roligt eller att de ska få 

inflytande, vilket flera av pedagogerna uppgav som syften med samlingen. Det 

barnen uppfattar av situationen är till stor del de konkreta aspekterna av 

samlingen, såsom de disciplinerande åtgärderna och samlingens starka 

samband med dess efterföljande aktiviteter. Barnen ger också uttryck för att de 

inte förstår varför de har samling varje dag. Detta faktum kan resultera i att 

barnen varken minns, lär sig eller tar till sig det som pedagogerna har som mål 
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för samlingen. Den kunskapen kan förhoppningsvis leda till reflektioner och 

diskussioner hos verksamma inom förskolan kring syftet med att de har 

samlingar och vilka signaler den sänder till barnen, med en ökad förståelse för 

barnens lärande, agerande och upplevelser av samlingen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Genom min diskussion av mina resultat i relation till forskningen har flera nya 

frågor väckts. Jag har bland annat diskuterat samlingens vara i förskolan 

utifrån traditionella arbets- och synsätt respektive dagens läroplan. Jag har 

även visat exempel på hur tidsandan kan skönjas i gällande styrdokument, 

såsom dialogpedagogiken i barnstugeutredningen, medan andra ideal gäller i 

den praktiska verksamheten. Det är ett område som skulle kunna fördjupas 

ytterligare i. Ett förslag till vidare forskning skulle således kunna vara en 

fördjupning i hur perspektiv och uppfattningar om samlingen har förändrats 

genom tiderna i relation till nya pedagogiska influenser och styrdokument. 

Vilken relation finns mellan uppfattningar om samlingen och den tid vi lever 

i? En sådan infallsvinkel skulle bidra med kunskap om hur sådana influenser 

och riktlinjer speglas i den praktiska verksamheten på förskolan och hur 

mycket av förskolans praktik som bygger på traditioner. Även profileringar 

och olika pedagogiska inriktningar kan ha inverkan på samlingens roll i 

förskolan, och hur den relationen ser ut skulle kunna utgöra ett möjligt 

studieobjekt. Genom att göra observationer kombinerat med intervjuer skulle 

relationen mellan förskolans pedagogik och samlingen kunna studeras, och 

kan då bidra med kunskap om hur samlingen anpassas och vad den kan ha för 

funktion beroende på förskolans pedagogiska inriktning. 
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BILAGA 1: Intervjuguide – pedagoger 

 

Information om studiens syfte 

Syftet med min studie är att undersöka vad barn och förskolepedagoger har 

för uppfattningar om samlingen i förskolan. 

 

Information om etik 

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och de förblir anonyma i 

arbetet. Det inspelade materialet kommer att sparas tills den här uppsatsen har 

betygsatts och ingen kommer hängas ut. Jag kommer behandla all information 

varsamt och du kan när som helst avbryta eller ångra din medverkan i studien. 

 Samtycker du till att delta i studien? 

 Godkänner du att den här intervjun spelas in? 

 Har du några frågor innan jag börjar intervjun? 

 

Bakgrundsfakta 

Jag vill veta din yrkesbefattning och hur många år du har arbetat som detta? 

 

Frågeställningar 

Huvudfrågorna är tänkta att återkomma i samtliga intervjuer och ska fungera 

som hållpunkter för att leda mig framåt i intervjun. Eventuella följdfrågor är 

formulerade i kursivt. 

 

 Berätta hur en arbetsdag kan se ut för dig. 

 Hur arbetar du med samlingar? 

Vad har era samlingar för upplägg? 

Hur tänker du kring syftet med det arbetssättet? 

Hur tänker du vid planeringen av samlingarna? 

Vad är en samling för dig? 

 Hur tänker du kring syftet med samlingen? 

Hur tänker du kring ert syfte med att ha samlingar? 

Hur tänker du kring syftet med samlingar i förskolor generellt? 

 Vad tänker du är viktigast med samlingen? 

Finns det något som är mindre viktigt med samlingen?  

Kan du komma på några utmaningar med samlingen? 

 Avslutning: Har du något du vill tillägga eller fråga om innan vi 

avslutar? 

 

Efter intervjun antecknas: 

Var genomfördes intervjun? Hur gick intervjun? 

Reflektioner kring påverkansfaktorer. 

Övrig information som kanske inte upptogs på ljudinspelningen. 
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BILAGA 2: Intervjuguide – barn 

 

Information om studiens syfte och etik 

 Jag vill lära mig mer om er samling, tror du att du kan berätta för mig 

om den?  

 Först vill jag att du ska veta att du får när som helst får ångra dig, om 

du inte längre vill vara med.   

 Går det bra att jag spelar in vad vi pratar om, bara för att hjälpa mig 

att komma ihåg ordentligt? 

 Jag kommer kanske skriva lite ibland när vi pratar, det är också för 

att hjälpa mig komma ihåg ordentligt. 

 

Bakgrundsfakta 

Hur gammal är du? 

 

Frågeställningar 

Huvudfrågorna är tänkta att återkomma i samtliga intervjuer och ska fungera 

som hållpunkter för att leda mig framåt i intervjun. Eventuella följdfrågor är 

formulerade i kursivt. Jag vill börja med att återkoppla till samlingen som jag 

deltog i, innan jag börjar ställa frågorna. 

 

 Berätta för mig vad en samling är för något! 

När brukar ni ha samlingar? 

 

 Berätta för mig vad ni brukar göra på samlingen! 

Varför tror du att ni gör det? 

Vad vill du helst göra när ni har samling? 

 

 Varför tror du att ni har samlingar? 

 

 Vill du berätta något mer eller fråga mig om något? 

 

Efter intervjun antecknas: 

Var genomfördes intervjun? 

Hur gick intervjun? 

Reflektioner kring påverkansfaktorer. 

Övrig information som kanske inte upptogs på ljudinspelningen. 
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BILAGA 3: Missiv till förskolepersonal 

 

Till förskolechef och personal på (förskolans/avdelningens 

namn) 
 

Hej! 

Jag heter Alexandra Lundholm och jag läser sista terminen av 

förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Härnösand. Nu är det dags att 

skriva mitt avslutande examensarbete, och jag vill där undersöka barns och 

pedagogers uppfattningar om samlingen i förskolan. Därför önskar jag komma 

till (förskolans/avdelningens namn) och genomföra mindre enskilda 

intervjuer med barn och personal, vilka jag önskar spela in med 

ljudupptagning. Jag önskar komma under vecka 15, beroende på vad vi 

kommer överens om vid personlig kontakt. 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig. Alla personuppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och de förblir anonyma. Det innebär att varken namn, 

förskola eller kommun kommer att framgå i arbetet. Endast jag kommer ha 

tillgång till det inspelade materialet, som kommer att sparas tills uppsatsen har 

betygsatts, för att sedan förstöras. Jag kommer behandla all information 

varsamt och medverkan i studien kan när som helst avbrytas eller ångras. 

 

Jag är oerhört tacksam för all hjälp jag kan få, och om du önskar ta del av 

uppsatsen när den betygsatts så kan jag skicka den per e-post.  

 

För vidare frågor eller information finns jag att nå på nummer: 070xxxxxxx 

Eller e-postadress: xxxxxxxx@student.miun.se 

 

Tack på förhand! 

Alexandra Lundholm 

 

Min handledare heter Jakob Billmayer och går att nå på nummer: 0611-86027 

Eller e-postadress: jakob.billmayer@miun.se 
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BILAGA 4: Missiv till vårdnadshavare 
 

Till vårdnadshavare på (förskolans/avdelningens namn) 
 

Hej! 

Jag heter Alexandra Lundholm och jag läser sista terminen av 

förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Härnösand. Nu är det dags att 

skriva mitt avslutande examensarbete, och jag vill där undersöka barns och 

pedagogers uppfattningar om samlingen i förskolan. 

 Jag önskar komma till (förskolans/avdelningens namn) och genomföra 

mindre intervjuer med era barn. Intervjuerna kommer att kretsa kring barnens 

tankar om samlingen, och kommer att spelas in med ljudupptagning. 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig. Alla personuppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och de förblir anonyma. Det innebär att varken några 

namn, förskola eller kommun kommer att framgå i arbetet. Endast jag kommer 

ha tillgång till det inspelade materialet, som enbart kommer att användas till 

min studie och kommer att sparas tills uppsatsen har betygsatts, för att sedan 

förstöras. Jag kommer behandla all information varsamt och medverkan i 

studien kan när som helst avbrytas eller ångras. 

 Jag behöver samtliga vårdnadshavares medgivande för att kunna 

genomföra undersökningen. Vänligen lämna in svarstalongen nedan till 

personalen på (förskolans/avdelningens namn) senast torsdagen den 2:a april.  

 

Tack på förhand! 

Alexandra Lundholm 

 

För vidare frågor eller information finns jag att nå på telefonnummer: 070xxxxxxx 

Eller e-postadress: xxxxxxxx@student.miun.se 



------------------------------------------------------ 


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

NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/barn intervjuas (med ljudupptagning) 

 

 

……………………………………………… …………………… 

Barnets namn   Datum 

 

……………………………………………     ………………………………………… 

Målsmans underskrift Målsmans underskrift 

mailto:xxxxxxxx@student.miun.se

