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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärares föreställningar och erfarenheter kring 

samlingen som lärandesituation. För att uppnå syftet behövde vi svar på tre frågeställningar: Hur ser 

förskollärarna på sin roll i samlingen? Hur kan de påverka barnens möjligheter till lärande? Vilka 

förutsättningar anses viktiga för att möjliggöra barnens lärande i samlingen? Vi har valt att använda 

oss av intervjuer som den kvalitativa metoden, mer specifikt semistrukturerade intervjuer. Vårt resultat 

synliggör att förskollärarna i vår studie har olika uppfattningar om samlingen som en lärandesituation. 

Samtidigt är förskollärarna medvetna om att de spelar en ledande roll i samlingen, att de har ansvar för 

samlingens innehåll och utformning som en lärandesituation. Dessutom finns det andra faktorer som 

kan påverka samlingen som lärandesituation, nämligen utformningen av miljö och kultur. De slutsatser 

som vi har kommit fram till är att samlingen fungerar som en lärandesituation om man tänker igenom 

miljön, syfte med samlingen och att man är öppen för barnens intresse och talan.  
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Förord 

Det här examensarbetet är skrivet av Sanna Norén och Bettina Kjellman. Vi har studerat på 

förskollärarprogrammet för barnskötare vid Stockholms Universitet under tiden januari 2014 till 

januari 2019. Under våra studier har vi haft många diskussioner kring begreppet undervisning och det 

har även varit diskussioner i klassen kring frågan om man ska behålla samlingen i förskolan eller inte. 

Vi båda anser att samlingen är vad man gör den till och att den kan fungera som en lärandesituation. 

Vi vill tacka de sex förskollärare som ställde upp i vår studie. Utan dem hade vår studie inte varit 

möjlig. Stort tack till vår handledare Ann Nehlin som har hjälpt oss under hela processen. Tack för 

dina tips och råd! Vi vill också tacka de personer som på ett eller annat sätt har stöttat och hjälpt oss 

med det här examensarbetet! 

Till slut vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som har stöttat oss under vår resa. Ni är fantastiska! 

 

 (Beskrivning av författarnas insatser i studien) 

Vi har skrivit detta examensarbete tillsammans. Vi delade från början upp olika delar som till exempel 

teori och tidigare forskning, så att vi kunde fokusera på varsin del, men vi hjälpte varandra hela tiden. 

Den definitiva redigeringen gjorde vi tillsammans. Intervjuerna har vi genomfört tillsammans. 

 



2 

 

Inledning 

Lärandet har en viktig position i vår kultur och är knutet till våra föreställningar om ekonomisk och 

social utveckling och till en önskan om att förbättra våra levnadsvillkor. En av de viktigaste 

förutsättningarna för ökat välstånd och höjd livskvalitet anses enligt ekonomer, företagsledare, 

politiker och andra beslutsfattare vara en välutbildad befolkning som kan konkurrera om kvalificerade 

arbeten (Säljö 2014, s. 11). Ser vi till Skolverkets förslag till den reviderade läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2018) så har det lagts betydande fokus på begreppet undervisning. Både i vår klass och på 

våra arbetsplatser har det diskuterats mycket kring begreppet och vad det betyder för förskolan. Några 

har reagerat negativt och tycker att det blir för likt skolan, medan andra tycker att det är spännande. 

Men vi har också upplevt att några av våra skolkamrater och arbetskollegor anser sig sakna stöd i 

läroplanen för hur undervisningen ska gå till. Hur ska man lära ut? Hur många barn vid varje tillfälle? 

Hur länge ska ett undervisningstillfälle vara? Säljö (2014, s. 12) menar att undervisning aldrig kan 

reduceras till en fråga om enbart teknik eller metod, vilket det ibland finns en tendens att göra, särskilt 

inom skola och utbildning. Det kan vara en av anledningarna till att det inte finns något exempel i 

läroplanen. I Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan står det under helhetssyn på 

förskolans uppdrag, att utbildning i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och i 

utbildningen ingår undervisning. Begreppet undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med 

läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är 

planerat eller uppstår spontant. Förskollärare ska ansvara för att det målinriktade arbetet främjar barns 

utveckling och lärande (Skolverket 2018). Som vi talade om tidigare så har begreppet undervisning 

dykt upp i många diskussioner på lektionerna. Under diskussionerna har det även kommit fram att 

några av våra klasskamrater känner att det blir ännu en sak som man måste få till i förskolan. De anser 

att det redan är svårt att hinna med allt med stora barngrupper och lite personal. Under våra lektioner 

har vi även diskuterat samlingen, varför man har den och om den ska behållas eller inte. Många av 

våra klasskamrater berättade att samlingens vara eller icke vara även diskuterades på deras arbetsplats. 

De berättade också att alla har allt ifrån en till tre samlingar om dagen. Om man kunde utnyttja 

åtminstone ett samlingstillfälle för undervisning, så kan det vara ett sätt att underlätta för 

verksamheten och även se till att samlingens syfte är genomtänkt. Vi har dock valt att använda oss av 

begreppet lärandesituation istället för undervisning i vår studie. Detta på grund av att begreppet 

undervisning kan upplevas som skolifierande och vuxenstyrd till skillnad från begreppet 

lärandesituation som vi tolkar mer som en interaktion mellan pedagog och barn. En annan anledning är 

att utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser man att lärande sker i sociala kontexter där barnen kan lära 

sig av varandra till skillnad från undervisning där förskolläraren har ansvaret för genomförandet (Säljö 

2014, ss. 9, 120; Skolverket 2018). Eftersom vår studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv så är 

begreppet lärandesituation mer lämpligt för vår studie. Forskningen har hittills mest studerat barns 

delaktighet och inflytande i samlingen. Vi vill med den här studien undersöka förskollärarnas 

föreställningar kring samlingen som lärandesituation och även stärka samlingens syfte. 
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Vad innebär samlingen i 

förskolan? 

Samlingen är en förskoleaktivitet med lång tradition och rötter i Fröbels pedagogik och barnträdgård, 

skriver Rubinstein Reich (1993, ss. 14–17). Samtidigt påpekar författaren att det är svårt att definiera 

entydigt vad samlingen är. En definition skulle vara en återkommande gruppaktivitet bestående av 

barn och vuxna i förskolan, som ofta sitter i cirkel. Samlingen ska äga rum regelbundet på en bestämd 

plats och på en bestämd tid. En tanke som författaren framhäver är att cirkeln förekommer som en 

viktig geometrisk symbol, som antyder en helhet. Dessutom menar hon att sitta i cirkel och samtala är 

det mest jämlika sättet att mötas. Att alla i cirkeln sitter nära centrum och alla ser alla kan ge 

gruppkänsla och samhörighet. Samtidigt är samlingen en del i ett barns socialisation, där barnet 

inordnar sig i ett kollektiv. 

Med hänvisning till Sønstabo framhäver Rubinstein Reich (Sønstabo 1978 se Rubinstein Reich 1993, 

ss. 38, 40) att det som oftast förekom i samlingens innehåll var namnupprop, sång/musik, samtal, 

litteratur/läsning. Samtalens innehåll var olika från barnens personliga upplevelser till samtal om 

natur- och socialinriktade teman. Det var en stor spridning i samtalens innehåll. Men enligt 

förskollärarna, som deltog i författarens studie, skulle de viktigaste erfarenheterna barnen fick i 

samlingarna vara träning att tala i en grupp och att lyssna till andra. 

Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012, ss. 2, 4) skriver också om samlingens långa tradition och 

därigenom påpekar författarna att samlingarna också utgör en del av förskolans karaktär; en situation 

som har förändras under de senaste decennierna framhåller författarna utifrån Emilson. De hävdar att 

samlingar har börjat förändras från att mest ha haft en social och kulturell funktion till att barn börjar 

lära sig akademiska ämnen som en förberedelse för skolan. Därmed blir samlingen en formell 

inlärningssituation. Dock ifrågasätter författarna att barnens inflytande under samlingen skulle ha 

blivit mer begränsad. De anser att diskussionen om barnens inflytande och delaktighet innebär att 

pedagogerna ska utgå från barnens intresse och erfarenheter. 

Frågan om varför vi har samling och vad det är vi vill med samlingen men framför allt för vem vi har 

samling, berörs av Åberg och Lenz Taguchi (2005, ss. 35–36). Författarna vill väcka tankar och 

diskussioner om pedagogernas barnsyn och hur de kan förstå samlingens betydelse som en 

inlärningssituation och demokratisk mötesplats. Utgångspunkten var att syftet med samlingen var att 

förmedla en viss kunskap och om pedagogen inte genomförde den enligt planen, då var samlingen 

misslyckad. Det fanns ett givet sätt att genomföra samling och detta diskuterades aldrig. Här ser vi 

likheter med Rubinstein Reichs (1993, s. 38) beskrivningar om samlingens innehåll. Författarna 

problematiserar dessa föreställningar och börjar omformulera samlingens karaktär. Tanken var att göra 

samlingen till en mötesplats för lärande och demokrati.  

Samlingen ska, som allt annat, ständigt diskuteras, utvecklas och förnyas, framhäver Åberg och Lenz 

Taguchi (2005, ss. 42–43). Syftet med samlingen är att det blir en meningsfull stund för barn och 

pedagoger. Genom att lyfta fram barnens röster kan pedagoger synliggöra barnen och göra dem 

delaktiga. När barnen blir delaktiga i valet av samlingens innehåll, vet pedagogerna att den här 

samlingen blir meningsfull och lärorik för barnen. Samlingar kan se ut på många olika sätt beroende 

på vad pedagogerna vill uppnå vid det tillfället. Fast det viktigaste är att innehållet i samlingen ska 

bygga på det som barnen är intresserad av och undrar över. 
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Tidigare forskning 

I den här delen av vårt arbete vill vi redogöra för relevant och vetenskaplig forskning rörande 

utbildning, lärande, undervisning och samlingar i förskolan. Som Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 25) framhäver börjar en forskningsprocess med en forskningsöversikt. 

Litteratursökningar har gjorts genom Stockholms universitetsbibliotek och genom sökmotorer som till 

exempel Libris, DiVA, Google Scholar, Skandinavisk forskning inom förskoleområdet samt Nordina. 

De begrepp som vi har använt oss av i vår sökning är: samling, lärande, undervisning, utbildning, 

förskolan och kommunikation samt motsvarande ord på engelska: circle time, learning, teaching, 

education, pre-school och communication. 

Förskolan som utbildningsinstitution är politiskt styrd hävdar, forskaren i pedagogiskt arbete, Kristin 

Ungerberg (2017, ss. 74, 82–84) i sin artikel ”Utbildning i tillblivelse”.  På detta sätt vill författaren 

lyfta fram olika dilemman inom samhälle, utbildning och lärande. Syftet med studien är att synliggöra 

konsekvenser av en utbildningsorganisation utifrån ett konsensus- och ett konfliktperspektiv. Först 

utgår diskussionen från ett konsensusperspektiv, som innebär förutbestämda mål. Man kan skapa en 

universell norm för rätt kunskaper och lärande. Utifrån detta perspektiv blir utbildning en reproduktion 

av kunskaper som förmedlas mellan den som lär ut (läraren) och den som ska läras (barn). Vidare 

lyfter författaren fram ett mer pluralistiskt sätt att se på individens olikheter, kallat konfliktperspektiv. 

Här blir individers olikheter en drivkraft och grunden för utbildning och kunskapsskapande. Ett sådant 

perspektiv enligt författaren skulle innefatta alla individers olikheter. Lärandet skulle inte bara bli en 

reproduktion och förmedling av tidigare kunskaper utan även utgå från deltagarnas relationer.  

Studien (Ungerberg 2017, ss. 79–81) visar att förskolan fyller en viktig funktion i samhället genom att 

förbereda barnen för skolan och det livslånga lärandet. Om förskolan inte har tillräckligt fokus på 

lärandet kommer det att påverka barnens förutsättningar vid skolstarten och kunskapsutvecklingen. På 

så sätt blir barnen som går i förskolan bättre förberedda att lyckas i skolan och därmed i livet i stort. 

Här framhäver författaren att det skapas ett politiskt behov genom att barnen kommer att behöva gå i 

förskola för att klara sig i samhället och dess förändringar. 

Ungerberg (2017, ss. 85–86) kommer fram till att det inte bara är samhället som är i oupphörlig 

förändring utan de förändringar som sker i samhället påverkar också de olika aktörerna och dessas 

relationer till förskolan och barnen. Det blir även konsekvenser för synen på utbildning och hur den 

ska organiseras. Författaren visar att det är pedagogen som organiserar och planerar den pedagogiska 

verksamheten. Några gör det fortfarande utifrån ett konsensusperspektiv, då barnens egna handlingar 

och initiativ inte synliggörs. Författaren framhäver att det inte handlar om att ersätta en diskurs med en 

annan utan att vara öppen för att använda fördelarna med båda perspektiven. På så sätt blir olika 

perspektiv olika sätt att se på utbildning, kunskap och lärande där fler individer blir delaktiga i att 

producera ett mer pluralistiskt synsätt på kunskap inte bara i utbildningsinstitutioner utan också i 

samhället. 

Medan Ungerberg (2017, s. 86) kopplar utbildningsbegreppet till värden, kunskap och det livslånga 

lärandet i allmänhet är undervisning i förskolan ett nytt begrepp, som kan relateras till mer konkreta 

inlärningssituationer. Det är fallet med artikeln om ”Undervisning i förskola” skriven av, leg. 

förskolläraren Kristina Melker, förskolläraren och forskaren i pedagogik Elisabeth Mellgren och, 

forskaren i pedagogik Ingrid Pramling Samuelsson (2018, ss. 64, 66–67). Studien syftar till att 
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undersöka på vilket sätt undervisning kan bedrivas med barn i fyra till fem års ålder. Författarnas 

utgångspunkt är att språk och kommunikation spelar en viktig roll för att skapa en positiv grund för 

barnets lärande. I detta sammanhang definierar de att undervisning är en målstyrd situation i 

verksamheten, när både förskollärare och barn är fokuserade på ett visst innehåll. I det här fallet 

handlar innehållet om att barnen ska lära sig om teknik och samarbete (Melker, Mellgren & Pramling 

Samuelsson 2018, ss. 64, 66–67).  

Studiens datainsamling lägger fokus på en arbetslagsplanerad aktivitet som förskolläraren iscensätter 

senare, anger Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018, ss. 71, 73). Uppgiften är att 

konstruera med lego. Arbetslaget har fokuserat på två inlärningsområden: teknik dvs. att konstruera 

höga och stabila konstruktioner med lego och den sociala aspekten dvs. att barnen ska kunna 

samarbeta med varandra parvis. 

Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018, ss. 69, 72, 75) utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv för att analysera sina data. Framför allt använder sig författarna av tre innehållsbegrepp. 

Det första begreppet är sustained shared thinking som innebär att både förskolläraren och barnen har 

gemensamt fokus i kommunikationen, både den verbala och den ickeverbala. Det andra begreppet är 

scaffolding. Med hänvisning till Wood, Bruner och Ross framhåller författarna att det innefattar 

lärarens stöd, så att barnet lär sig något konkret (Wood, Bruner & Ross 1976 se Melker, Mellgren & 

Pramling Samuelsson 2018, s. 69). Tredje och sista begreppet är metasamtal. Ur Bruner påpekar 

Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (Bruner 1996 se Melker, Mellgren & Pramling 

Samuelsson 2018, s. 73) att metasamtal är ett uttryck för samtal mellan läraren och barnen med ett 

bestämt innehåll. 

Studiens resultat visar att det finns stunder när det uppstod sustained shared thinking genom 

metasamtal mellan förskolläraren och barnen som gav barnen möjlighet att bättre förstå andras 

perspektiv och erfarenheter. Scaffolding uppstod när förskolläraren stöttade barnens konstruktioner så 

att de blev höga och stabila. Slutsatsen var att undervisningen kan vara en lekbaserad lärandesituation. 

Dessutom blev lego en artefakt som förskolläraren använde för att starta samtal kring barnens tankar 

om byggandet (Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson 2018, s. 79). 

Trots att det uppstod sustained shared thinking påpekar Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson 

(2018, s. 82) att undervisningen i det här fallet var helt vuxenstyrd. Det innebär att det inte fanns 

mycket utrymme för barnens egna tankar och idéer i den här undervisningssituationen. I stället lyfter 

författarna fram tanken att dela ett ömsesidigt fokus. Därmed menas att bygga ett förskoleperspektiv 

på interaktion och kommunikation, där barnens tankar och erfarenheter tas till vara. Här kan lek och 

lärande inkorporeras med undervisningens målstyrda processer. På så sätt menar de att begreppet 

undervisning i förskolan inte kommer att anses ”skolifiera” utbildningen. 

En undervisningssituation med inslag av interaktion och kommunikation kan vara samlingen. Detta 

synsätt definierar forskaren i pedagogik Lena Rubinstein Reich (1993, ss. 18–20, 195) i sin avhandling 

”Samling i förskolan”. Författaren anser att samlingen är ett av de mest pedagogiska ”inslagen” i 

förskolan, där barnen kommer att lära sig något liksom i klassrummet. Hon diskuterar att samlingen 

dessutom fyller andra funktioner som till exempel att uppfostra och ge omvårdnad. Avhandlingen 

fokuserar på samlingens innehåll, form och de förväntningar som alla som deltar i samlingen kan ha. 

Författaren samlade in data från fem olika daghemsgrupper.  

Studien visar att den pedagog som leder samlingen förbereder sig med hjälp av fyra begrepp för att 

samlingen ska fungera från början till slut. Det första är föreställningar. Med begreppet avses 

pedagogens tankar om vad en bra förskoleverksamhet är. Tankarna ger också uttryck för pedagogens 
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barnsyn och uppdrag. Det andra begreppet är dilemma som handlar om de olika motstridiga krav som 

den som leder samlingen ställs inför under samlingens gång. Det tredje begreppet är strategier som 

anger hur hen hanterar dessa dilemman. Det sista begreppet är principer, som är de riktlinjer 

pedagogen kommer att förhålla sig till, när hen leder samlingen (Rubinstein Reich 1993, s. 191). 

Rubinstein Reich (1993, ss. 234–235) kommer fram till att samlingen är ett centralt moment i den 

pedagogiska verksamheten för både pedagoger och barn. Författaren framhåller att samlingens 

genomförande är vuxenstyrt, både kvalitativt och kvantitativt, och att det inte ger barnen stort 

utrymme att uttrycka sina tankar. Pedagogen dominerar samtalet i samlingen. Det barnet uttrycker i 

samtalet blir då ett medel, som läraren kan använda sig av för att få fram det som hon vill d.v.s. att lära 

ut något. Samtidigt framhåller författaren att samlingen inte bara är en vardagsrutin utan även en 

ordningsritual. Författaren visar också att det är ett socialt möte, som kan bidra till gemenskap och 

grupptillhörighet. På detta sätt blir samlingen påverkad av strukturella faktorer i termer av relationer 

(omsorg, fostran och pedagogik) mellan barn och pedagoger och dessas synsätt på samlingen. När det 

gäller kunskapsförmedling så kan den förekomma i form av årstider/traditioner som är relaterade till 

natur och djur. 

Studien visar också att samlingen fyller tre viktiga funktioner för pedagogerna skriver Rubinstein 

Reich (1993, ss. 235–236). För det första ger samlingen ordning och struktur i arbetsdagen. För det 

andra är den en sorts bekräftelse på yrkesrollen. Det synliggörs att förskolläraren gör eller lär ut något 

när hen leder samlingen. För det tredje är samlingen ett möte med andra som ger gemenskap men den 

ger också ett tillfälle att få framträda inför andra och få bekräftelse.  

Precis som Rubinstein Reich (1993) menar, forskarna i småbarnspedagogik, Brit Eide och Ellen Os 

samt forskaren i pedagogik Ingrid Pramling Samuelsson (2012, s. 1) att samlingen spelar en viktig roll 

i den pedagogiska förskoleverksamheten. Författarnas studie syftar till att presentera hur förskollärarna 

möjliggör barnens inflytande, delaktighet och medverkan under samlingarna. Artikeln ”Små barns 

medvirkning i samlingsstunder” är en del av det norska projektet ”Barns omsorgskarrierer. 

Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp till 3 års alder”. 

Datainsamlingen gjordes under hösten 2006 och våren 2007 och den omfattar videoinspelningar av 

åtta samlingar från olika barnehager/förskolor. Den teoretiska utgångspunkten grundas i Shiers modell 

om deltagande och medbestämmande (Eide, Os & Pramling Samuelsson 2012, s. 8). 

Studien visar att alla barnen blev sedda och hördes i grupperna. Framför allt när det var deras tur att 

samtala. Pedagogerna använde sig av turtagning som strategi för att se det enskilda barnet om 

barngruppen var stor (Eide, Os & Pramling Samuelsson 2012, s. 15). 

Samtidigt påpekar Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012, ss. 16–17) att samlingen är en 

vuxenstyrd aktivitet. Författarna kom fram till att barnet inte fick inflytande i vad som skulle hända på 

samlingsstunden eller i förskolevardagen. Man tog bara hänsyn till barnens perspektiv, när det var 

användbart för ledaren och för vad hen hade planerat. Något som stämmer med Rubinstein Reich 

(1993, s. 234). För att implementera förändringar i samlingens innehåll och struktur krävs att 

förskolläraren ska ha ett accepterande förhållningssätt mot enskilda barn och gruppen samt dessas 

möjligheter till delaktighet och inflytande i beslutsprocesserna. Om förändringar inte sker, ifrågasätter 

författarna om samlingen fortsättningsvis kommer att fylla sin funktion eller om den kommer att spela 

en annan roll än den hittills traditionella (Eide, Os & Pramling Samuelsson 2012, ss. 16–17). 

Samtidigt som Eide, Os och Pramling Samuelssons (2012, s. 18) tvivlar på samlingens roll i den 

pedagogiska verksamheten, har författarna uppfattningen att samlingen är ett bra tillfälle för barns 
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grupptillhörighet och gemenskap. Vidare verkar det vara en situation som är gynnsam för att ta del av 

kulturella uttryck som sagor, sånger, lekar och musik. Nyckeln för attraktiva samlingsstunder är 

planering utifrån barnens intressen, humor och perspektiv. De är också grunden för förskollärarens 

reflektioner kring val av innehåll och arbetsmetoder och hens förberedelser. Att få barn engagerade 

och intresserade under samlingen i kombination med förskollärarens förmåga att leda är en didaktisk 

kompetens som inte skiljer sig från att arbeta med andra aspekter på innehåll i förskolan. För detta 

krävs det bra kunskaper och kännedom om barnen. Ämneskunskap eller kompetens inom olika 

fackområden är också avgörande.  

Ett exempel på hur pedagoger arbetar med konkreta inlärningssituationer i samlingen finns i 

”Teachers´ Talk in Preschools During Circle Time: The Case of Revoicing”. I den här studien har, 

experten på förskoleutbildning Rachel Yifat och, experten på psykolingvistik Sara Zadunaisky-Ehrlich 

(2008, s. 211) fokuserat på ett specifikt inslag i förskollärares samtal med barnen som kallas 

”revoicing1”. Med revoicing menar författarna den situation, där läraren helt eller delvis upprepar vad 

barnet sagt i ett visst sammanhang som t.ex. under samlingen (Yifat & Zadunaisky-Ehrlich 2008, s. 

211).  

Studien syftar till att undersöka revoicings karaktär och roll i lärarnas samtal under 

samlingsinteraktion med barnen. Därmed kan en djupare förståelse nås för vilken typ av 

språkförmedling som uppstår i denna lärande situation, skriver Yifat och Zadunaisky-Ehrlich (2008, 

ss. 213–214). Vidare förklarar författarna att termen revoicing blev introducerad av O’Connor och 

Michael inom ramen för utbildningen, specifikt hänvisande till de upprepningar som en annan talare – 

i vårt fall förskolläraren – gör (O’Connor & Michael 1993 se Yifat & Zadunaisky-Ehrlich 2008, ss. 

213–214). 

Datainsamlingen omfattade flera förskolor och daghem i Israel, beskriver Yifat och Zadunaisky-

Ehrlichs (2008, s. 215). Författarna fokuserade bara på förskolor eller daghem, som hade samlingar 

med små grupper eftersom de tillåter diskussion. Barngruppsåldrarna var mellan tre och fyra samt 

mellan fem och sex år. Dessa åldersintervall möjliggjorde för författarna att undersöka om revoicing 

kunde avspegla lärarens uppmärksamhet på barnens språkliga utveckling och samtalsfärdigheter. 

Resultatet av den här studien är att revoicing inte bara är en fråga om upprepning och utvidgning utan 

att revoicing också sammanvävs i lärarnas samtal genom samspelet med både yngre och äldre barn. På 

detta sätt blir samtal under samlingen ett tillfälle där lärande sker. De vanligaste pedagogiska 

åtgärderna var att placera barnets ord i förhållande till de andra barnens synsätt för att främja det 

aktuella samtalet. Dessutom är revoicing något som bara fungerar som ett sorts utfyllnad. Det innebär 

att lärare fångar barnens uppmärksamhet, men det ger inte plats för utveckling av barnens svar eller 

diskussion (Yifat & Zadunaisky-Ehrlich 2008, ss. 212, 221). 

Studien visar också att lärare som delar med sig till barnen genom lärande under samlingen berikar 

barnens omgivnings- och kulturkunskaper anser Yifat och Zadunaisky-Ehrlich (2008, ss. 222–223). 

Samtidigt förstärker lärarna utvecklingen av barnens språkliga färdigheter och samtalsförmåga. 

Pedagogiska åtgärder i en lärande interaktion är manifestationer av lärarens försök att involvera barnen 

i diskussionen, fokusera deras uppmärksamhet, säkerställa deras förståelse och underlätta praktiken av 

språkliga och kognitiva färdigheter.  

                                                      
1 Vi kommer att använda oss av termen ”revoicing” under det här examensarbetet eftersom vi inte har hittat 

något ord på svenska som motsvarar innebörden. 
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Liksom Rubinstein Reich (1993) samt Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) framgår också i den 

här studien att samlingen är en arena, som kan ge barnen stora möjligheter att utveckla samtalsförmåga 

genom att uttrycka sina synpunkter och lyssna till andras åsikter, medan de deltar i gruppen. Men detta 

mål uppnås endast om läraren uppmuntrar barnen att delta i gruppdiskussionen och ger dem 

möjligheter att utveckla ett ansvarstagande för olika aspekter av deras diskursiva prestanda. Barnet 

svarar inte bara på lärarens inledande informationsinnehåll utan även på de interaktiva handlingar som 

omger det. Således är interaktionens framgång beroende av hur läraren reagerar på barnens övningar i 

språkliga, diskursiva och kognitiva färdigheter (Yifat & Zadunaisky-Ehrlich 2008, ss. 222–223). 

Som vi ser här så har alla forskare i sina studier kommit fram till att pedagoger behöver lyssna på och 

ta vara på barnens tankar och intresse för att lärande ska äga rum. När det gäller samlingen visade 

forskare att trots att barnen kunde vara delaktiga i samlingen fick de inte något direkt inflytande i vad 

som skulle hända i samlingen. Då kan det bli svårt att identifiera vad och hur barnen kan lära sig något 

i samlingen. Vår undersökning vill bidra till att väcka diskussioner och reflektioner utifrån våra 

förskollärares föreställningar och erfarenheter. Genom att ha ett öppet och accepterande 

förhållningssätt, där pedagoger kan göra barnen aktiva och delaktiga i sina egna lärprocesser kan 

samlingen bli en meningsfull lärandesituation för barnen och pedagoger.  

Syfte och frågeställningar  

Som framgår av tidigare forskning behövs erfarna och kunniga pedagoger som kan vara öppna och 

lyhörda för barnens tankar och idéer för att lärande ska kunna uppstå i den pedagogiska verksamheten, 

inklusive samlingen. I inledningen skrev vi att i Skolverkets förslag till reviderad läroplan för 

förskolan (Skolverket 2018) ska undervisning utgå från ett innehåll som är planerat eller spontant, 

vilket vi anser att samlingen kan vara ett forum för. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 

11) ansvarar förskollärare för att det pedagogiska arbetet genomförs, så att barnen kan få 

förutsättningar för utveckling och lärande. Vårt syfte med studien är att undersöka förskollärarnas 

föreställningar och erfarenheter kring samlingen som lärandesituation. 

För att uppnå vårt syfte behöver nedanstående frågor besvaras: 

 Hur ser förskollärarna på sin roll i samlingen? 

 Hur kan förskollärarna påverka barns möjligheter till lärande i samlingen? 

 Vilka förutsättningar anses viktiga för att möjliggöra barns lärande i samlingen? 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Eftersom vi studerat samlingen som 

lärandesituation så kändes det motiverat att ta hjälp av ett perspektiv som ser att kunskap sker i sociala 

kontexter. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser man på kunskap som något som först lever i 

samspel mellan människor för att sedan bli en del av den enskilde individens tänkande eller handlande. 
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I grunden menar man att lärande handlar om vad individer och kollektiv tar med sig från sociala 

situationer och använder i framtiden. Man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig 

och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser (Säljö 2014, ss. 9, 13, 18).  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation helt central för lärande, eftersom det är genom 

kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Språket är en kraftfull resurs, 

som ger oss möjligheter att dela med oss av erfarenheter och lärdomar. Människan är den enda art som 

genom språket kan lära sig något av att någon berättar om sin insikt eller kunskap, utan att vi behöver 

uppleva det själva. Genom ord och språkliga utsagor medieras omvärlden för oss och görs meningsfull 

(Säljö 2014, ss. 34-35, 37, 82). När man använder sig av samlingen som en situation för lärande, så 

utgår man ifrån olika tankar och idéer om hur lärande går till och hur kunskaper är beskaffade. 

Lärarens föreställningar om hur man ska kommunicera för att barnen ska kunna ta till sig insikter och 

färdigheter avspeglar sig både i miljön runt omkring och hur läraren väljer att lära ut (Säljö 2014, s. 

47). Det är det som har gjort oss nyfikna på att undersöka förskollärarnas föreställningar kring lärande 

i samling och titta närmare på vilka faktorer som förskollärarna anser avgörande, för att barnen ska ges 

möjlighet till lärande. I vår studie berättar förskollärarna, att de behöver engagera barnen genom rösten 

och genom att använda olika material i samlingen. De menar också att man behöver anpassa 

samlingen efter barnens behov. I linje med det har vi valt att använda följande begrepp i vår analys. 

 

 Redskap/ verktyg:  

Med det menas de språkliga (eller intellektuella) och/ eller fysiska resurser som vi har tillgång 

till och använder när vi förstår och agerar i vår omvärld (Säljö 2014, s. 20).   

 

 Mediering:  

Mediering kommer från tyskans Vermittlung som betyder förmedling. I ett sociokulturellt 

perspektiv menar man att människan inte står i omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden 

utan hanterar den med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap. Vårt tänkande och 

våra föreställningar är framvuxna ur och färgade av vår kultur och dess intellektuella och 

fysiska redskap (Säljö 2014, s. 81).  

 

 Artefakter:  

Artefakter är alla de fysiska redskap som hela vår vardag är fylld av som t.ex. instrument för 

mätning, olika former av informations- och kommunikationsteknologi och 

fortskaffningsmedel m.m. (Säljö 2014, s. 29). Mänskliga kunskaper, insikter, konventioner 

och begrepp har byggts in i apparater och blir på så sätt något vi samspelar med, när vi agerar i 

vår värld och fungerar därigenom som resurser i olika sociala praktiska sammanhang. (Säljö 

2014, ss. 80, 234). 

 

 Stöttning: 

Enligt Sandvik och Spurkland (2015, s. 48) är stöttning ett centralt begrepp inom 

sociokulturellt perspektiv. Stöttning kan beskrivas som en byggnadsställning. När en 

förskollärare stöttar ett barn i lärprocessen innebär det att barnet vägleds mot större insikt 



10 

 

genom att man befinner sig i den zonen som barnet klarar av med hjälp av en vuxen eller en 

annan mer kompetent kompis. På samma sätt som en byggnadsställning bär upp huset som 

håller på att resas, stödjer förskolläraren barnet som håller på att utvecklas. Det gemensamma 

är att stöttningen är tillfällig. Den monteras ned när huset respektive barnet klarar sig utan den 

(Sandvik & Spurkland 2015, s. 43). 

 

 Utvecklingszon: 

Utvecklingszon är ett begrepp som beskriver ett dynamiskt sätt att betrakta människors 

utveckling och lärande på. Utvecklingszonen kan ses som den zon där barnet är mottagligt för 

stöd och förklaringar från en vuxen eller mer kapabel kamrat för att komma vidare i sin 

utveckling. Vygotsky använde sig av begreppet proximal utvecklingszon vilket definierades 

som avståndet mellan vad en individ kan prestera självmant och vad en individ kan prestera 

med hjälp av någon mer kompetent (Säljö 2014, ss. 120, 123).  

Metod 

I följande avsnitt av vårt examensarbete redovisas och motiveras valet av metod för datainsamlingen, 

urvalet samt genomförandet för vår studie.  

Val av metod 

Den studie som vi genomfört är kvalitativ, vilket betyder att vi sökt få kunskap om det som människor 

gör, varför de gör det samt hur det kan påverka samhället (Ahrne & Svensson 2015, s. 8). Vi har 

använt oss av intervjuer som den kvalitativa metoden i vårt självständiga arbete. Den metoden passar 

vår studie, eftersom vi vill lyfta fram förskollärarnas erfarenheter och kunskaper kring 

lärandesituationer i samlingen. 

Utifrån Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 34) vill vi framhålla två faktorer som är av intresse 

för vårt arbete. Det första är att man genom intervju kan samla kunskaper om sociala förhållanden. För 

det andra får man insikt om känslor och upplevelser. På så sätt kan vi få en djupare förståelse för 

förskollärarnas sätt att tänka och uppleva samlingen som en lärandesituation. 

Vi har specifikt valt semistrukturerade intervjuer. Med hänvisning till Patton framhäver Back och 

Berterö (Patton 2002 se Back & Berterö 2015, s. 151) att i semistrukturerade intervjuer blir det 

nödvändigt att följa en intervjuguide. Den som intervjuar ska vara flexibel så att frågorna inte måste 

komma i någon speciell ordning. Dessutom rekommenderas öppna frågor för att inte riskerar ja eller 

nej som svar.  

Att genomföra intervjuerna på detta sätt fann vi mycket användbart. Framför allt på grund av att vi 

kunde ställa följdfrågor och att våra respondenter då kunde utveckla sina svar. Dessutom blev vi under 

intervjuerna inte låsta av en viss ordning på frågorna.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det genom kommunikation, som vi blir delaktiga i kunskaper 

och färdigheter. I synnerhet genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen (Säljö 
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2014, s. 37). Här noterade vi en annan viktig aspekt på intervjuer, nämligen själva mötet. Fägerborg 

(2011, ss. 88–89) påpekar att man vid en intervju kan lägga märke till inte bara vad som sägs utan hur 

det sägs. I detta avseende var intervjuer ett redskap som kunde hjälpa oss att lyssna på våra 

respondenter men också att se hur de olika kommunikativa processerna gick till.  

Urval och avgränsningar 

Vi har valt att intervjua sex legitimerade förskollärare verksamma på tre olika förskolor, två på varje 

förskola. Förskolorna tillhör olika kommuner i Stockholms län. Vi valde en specifik yrkesroll för att 

avgränsa vår sökning och som tidigare nämnts, när vi presenterade vårt syfte och frågeställningar (s. 

6), ansvarar förskollärarna för den pedagogiska verksamheten. En annan anledning till att vi valde 

förskollärare var att det var ett strategiskt urval. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 

137) anser att man väljer respondenter utifrån vissa urvalskriterier som vill och kan ge relevant 

information samt djupare förståelse i det som man undersöker. På ett likartat sätt valde vi att intervjua 

förskollärare för att vi själva läser förskollärarutbildning och deras svar kunde ge oss djupare inblick 

och kunskap kring våra frågeställningar.  

Att vi valde förskolor inom tre olika kommuner var för att öka möjligheterna att hitta förskolor som 

skulle vilja medverka i vår studie. Dessutom valde vi förskolor som vi inte är bekanta med, vare sig 

med pedagogik och profil eller med pedagogerna. Därmed säkerställs att vi inte haft tidigare kontakt 

med eller erfarenheter av förskolan och förskollärarna. 

I vår studie kommer vi att dela upp respondenterna utifrån vilken förskola de kommer ifrån på följande 

sätt: 

Förskolan A: Förskollärare 1 och Förskollärare 2. 

Förskolan B: Förskollärare 3 och Förskollärare 4. 

Förskolan C: Förskollärare 5 och Förskollärare 6. 

Genomförande 

Vi valde att börja vår insamling av material genom att dela upp ansvaret. Var och en fick kontakta ett 

par förskolor var. Den första förskolan svarade snabbt och ställde upp på att intervjuas. Det var tre 

förskollärare som vi skulle intervjua, men dagen före intervjun fick en av dem förhinder, så vi 

intervjuade bara två. Intervjun gjordes på deras arbetsplats. 

Sedan mejlade vi flera förskolechefer och förskolor i olika kommuner i Stockholms län. Vi berättade 

för dem om vår studie och frågade om de ville delta. De flesta svarade att de inte kunde eller så 

svarade de inte alls. De förskolechefer som svarade positivt tillät oss att ta direktkontakt med 

förskollärarna. Vilket vi då gjorde genom att mejla och ringa direkt till förskollärarna. Det var väldigt 

svårt att få tag på personer, som ville ställa upp på att intervjuas för vår studie. 

Till slut fick vi positivt svar via mejl från två förskollärare, båda från samma förskola. Under samma 

vecka fick vi kontakt med en förskollärare, som är arbetslagsledare på en annan förskola. Vi mejlade 

henne och berättade om vår studie och frågade om det var möjligt att få intervjua fler förskollärare. 

Hon svarade att hon skulle höra med sina kollegor. Sedan fick vi svar via mejl från en förskollärare 

som ställde upp på att intervjuas. Några dagar efter mejlade hon oss om en kollega, en förskollärare, 

som också var intresserad av att delta i vår studie. Vi mejlade samtyckesbrevet (bilaga 2) och 
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intervjuguiden, som bestod av sex öppna frågor (bilaga 1) med respektive följdfrågor. 

Samtyckesbrevmallen har vi fått från Stockholms universitet och sedan anpassat viss information till 

varje förskollärare. Vi bokade in tider som passade förskollärarna och alla intervjuer ägde rum på 

respektive arbetsplatser. På två förskolor gjorde vi intervjuerna i personalrummet och på en förskola i 

ett avdelningsrum, när barnen var ute på gården. Det var svårt att påverka platsvalet, så vi accepterade 

förskollärarnas val. Rummen var avskilda från barngrupperna och miljön var ostörd.  

Vid varje intervju fick vi samtyckesbrevet påskrivet. Sedan berättade vi ännu en gång för dem om 

syftet med vår studie och framhöll att deras medverkan var frivillig och kunde avbrytas när de ville. 

Dessutom lyfte vi fram att förskollärarens och förskolans identitet skulle anonymiseras samt att det 

insamlade materialet skulle avidentifieras. Före varje intervju provade vi mobiltelefonens 

ljudupptagning. Som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 50) framhåller, är det en fördel att testa 

tekniken för att undvika problem under intervjuerna. Vi förde också anteckningar. Enligt författarna 

kan intervjuaren därmed rekonstruera samtalets innehåll, om tekniken skulle fallera. Men den 

situationen uppstod inte i vårt fall. Så varje intervju blev inspelad och nedtecknad med hjälp av 

stödord. 

Vår första intervju var en pilotintervju. Löfgren (2014, s. 150) framhåller att den är en sorts 

generalrepetition, där forskare kan prova sin intervjuguide, testa redskap och sig själv som intervjuare. 

Efter vår första intervju fick vi ändra en del av våra frågor. Vi valde dock att ta med pilotintervjun i 

vår studie då vi ansåg att svaren var användbara. Under intervjun ställde en av oss frågorna, medan 

den andra hade en mer passiv roll. Ibland ställdes några följdfrågor på de svar som respondenten gav. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av röstinspelningsappen i mobiltelefonen och transkriberades sedan 

i sin helhet. Intervjuerna tog från 10 till 30 minuter. Röstinspelningsappen gjorde transkriberingen 

smidig och det var enklare att hitta tillbaka till en viss punkt om man tagit en paus. Transkriberingen 

tog mellan tre och fem timmar/intervju.  

Det är viktigt att visa äkta intresse för vad förskollärarna berättar, skriver Löfgren (2014, ss.148–149). 

Det gjorde vi och på så sätt kunde vi bygga förtroende som i sin tur hjälpte oss att få förskollärarna att 

berätta om sina erfarenheter och föreställningar kring samlingen.  

Efter intervjuerna och under bearbetningen av datamaterialet och analysen sorterade vi informationen 

utifrån våra frågeställningar. Svensson och Ahrne (2105, ss. 23–24) skriver att den här delen av 

examinationsarbetet är viktig i den kvalitativa forskningen. Resultaten av denna del syftar till att skapa 

trovärdighet. Författarna anser att det finns tre essentiella komponenter för att bygga trovärdighet, 

nämligen, transparens, triangulering och återkoppling. Med transparens menar Svensson och Ahrne 

(2015, s. 25) att undersökningen ska vara genomskinlig. Vår tolkning av att vara genomskinlig är till 

exempel att redogöra, inte bara för de situationer som har gått bra och positiva resultat utan även för 

det som inte har gått bra. Triangulering inom kvalitativa studier är, när man kombinerar olika metoder, 

typer av data, teoretiska perspektiv m.m. för att studera samma fenomen. Med hänvisning till 

Jacobsson framhåller Svensson och Ahrne att återkoppling är, när forskaren återkommer till 

respondenterna och dessa ges möjlighet att komma med synpunkter (Jacobsson 2007 se Svensson & 

Ahrne 2015, s. 26). 

Databearbetning och analysmetod 

Varje intervju transkriberades. Vi hade kommit överens om att en av oss skulle transkribera 

intervjuerna och vi sammanställde de olika frågorna i teman. På detta sätt sparade vi tid. Vi mejlade 
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varandra regelbundet, inte bara om våra transkriberade intervjuer utan också om uppsatsens olika delar 

som var och en arbetade med.  

Vi har transkriberat varje intervju i sin helhet. Pauser, ljud och skratt har skrivits in. Transkriberingen 

återger exakt vad respondenten sagt oavsett om det var korrekt grammatik eller inte. Enligt Back och 

Berterö (2015, s. 152) ska intervjuer transkriberas ordagrant utan någon redigering. Det var 

tidskrävande men samtidigt insåg vi att det var viktigt för oss att förstå sammanhanget. 

Vid flera tillfällen läste vi intervjuerna för att försäkra oss om att det vi hade skrivit stämde överens 

med det som våra respondenter hade svarat. Utifrån våra transkriberade intervjuer sammanställdes de 

centrala delarna grundade på de svar som vi fått. Detta innebär att vi analyserade och jämförde vilka 

likheter och skillnader vi kunde hitta inom våra respondenters svar. Vi upplevde att det var en av de 

viktigaste delarna i vårt analysarbete för att sedan utifrån jämförelsen kunna få fram ett resultat. Sedan 

fick vi klassificera de olika svaren i relation till våra olika huvudteman (Back & Berterö 2015, s. 154).   

Vi valde att strukturera våra analyser efter studiens frågeställningar för att det klart ska framgå vad 

som svarar på vilken fråga och för att resultatet ska vara så tydligt som möjligt både för den som läser 

och för oss som författare. Huvudteman utifrån våra frågeställningar var:   

 Hur ser förskolläraren på sin roll i samlingen? 

 Hur kan förskolläraren påverka barnens möjligheter till lärande i samlingen? 

 Vilka förutsättningar anses viktiga för att möjliggöra barns lärande i samlingen? 

Vi har bara redovisat svaren på de frågor som är relevanta för vår studie. I resultat- och analysdelen 

har vi sammanfattat och redogjort för det viktigaste utifrån vår databearbetning och analys. 

I slutet av resultatdelen sammanställs en gemensam del där vi sammanfattar och redovisar det 

viktigaste ur analyserna för att ge en kort och tydlig bild av studiens resultat. 

Forskningsetiska överväganden  

I detta avsnitt kommer vi att presentera Vetenskapsrådets forskningsetiska överväganden (2017, ss. 7–

8). Det handlar i princip om att hitta en balans mellan olika intressen, där alla är legitima. Ny kunskap 

är viktig på olika sätt. Framför allt för att den kan bidra till individens och samhällets utveckling. Det 

är därför det ställs höga krav och förväntningar på att deltagarnas integritet skyddas, så att forskningen 

blir av hög kvalitet. 

Enligt Löfdahl (2015, ss. 36–37) finns det vissa grundregler som vi behöver känna till för att veta hur 

vi ska förhålla oss till vår undersökning. Dessa principer omfattar hela studien. Före intervjun ska vi 

först och främst tänka på informationskrav och samtycke. Författaren rekommenderar att man först ska 

informera förskolechefer på de tilltänkta förskolorna om studiens syfte och be om tillstånd att intervjua 

förskollärare, innan man direkt kontaktar förskollärarna. Samtycke omfattar muntlig och skriftlig 

information så att förskollärarna ska kunna ta ställning till sitt deltagande i vår studie. Sedan ska man 

tänka på val av metod, så att vi inte kränker deltagarens integritet. Förskolor och de som medverkar 

ska inte heller bli igenkännbara. Ett viktigt drag, som man måste betona för alla personer som 

medverkar i studien, är att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet när de vill.  

Vi kontaktade först förskolechefer på olika förskolor. Efter ett positivt svar kontaktade vi 

förskollärarna. En stor del av kommunikationen var via mejl utom med de första förskollärarna som 

också kontaktades via telefon. I mejlet skrev vi en kort presentation av oss och vår studie. 
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Samtyckesbrevet (bilaga 2) som vi skickade till förskolecheferna och förskollärarna var en 

samtyckesbrevmall från Stockholms Universitet. I brevet gavs viktig information angående vår studie. 

Dessutom hänvisades det i brevet till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om frivillig 

medverkan samt att deltagarna hade rätt att avbryta, när de ville. Därmed fick våra respondenter 

skriftlig information om sin medverkan och om sin rätt att avbryta när som helst. Vi informerade 

också om att såväl våra respondenter som förskolorna skulle bli avidentifierade. Även vid varje 

intervju påminde vi dem muntligt om deras medverkan och rätten att avbryta när de ville samt att 

förskolornas och deras egna identiteter skulle bli anonymiserade. 

På så sätt följde vi Vetenskapsrådets (2017, ss. 39–41) riktlinjer kring hantering av forskningsmaterial 

och hur forskaren ska förhålla sig till personer som medverkar i forskningen, i synnerhet vad gäller 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Tystnadsplikt innebär att vi inte får skriva om 

respondenters privata uppgifter. Anonymitet utgår från att vi avidentifierar respondenternas identiteter, 

så att man inte kan koppla dem till svaret på en viss fråga. Enligt Vetenskapsrådet är konfidentialitet, 

att inte sprida uppgifter som vi har fått i förtroende. När det gäller hantering av materialet förklarade vi 

att det endast kommer att användas för vårt studieändamål och att det bara är vi och vår handledare på 

Stockholms Universitet som får läsa det. 

Studiens kvalitet 

Vi valde att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer i vårt arbete för att utifrån vårt 

syfte kunna få mer inblick i hur förskollärarna tänker och upplever samlingen som en lärandesituation 

i förskolan. Som Löfgren (2014, s. 146) skriver är det ett bra sätt att lyssna på kollegors berättelser för 

att lyfta fram deras didaktiska erfarenheter och kunskaper samt se hur de kan skapa mening av sina 

yrkeserfarenheter. Dessutom kan deras berättelser inspirera andra. Vi ansåg att semistrukturerade 

intervjuer var det bästa sättet att lyssna på förskollärarnas föreställningar och kunskaper, d.v.s. 

berättelser. Samtidigt påpekar författaren att metoden ibland kan få viss kritik, för att förskollärarna 

kan komma att ge en ideal bild av verkligheten. Det upplevde vi inte utan tvärtom så lyfte våra 

respondenter fram både för- och nackdelar, vilket gav oss en helhetsbild om deras föreställningar och 

upplevelser av samlingen som en lärandesituation. 

Andra viktiga fördelar med semistrukturerade intervjuer var flexibilitet, användningen av öppna frågor 

och följdfrågor. På så sätt blev vi inte låsta till en fast ordning på frågorna. Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013, s. 131) påpekar att en styrka är, att förutbestämda ämnesområden kan öka 

homogeniteten i datainsamlingen. En svaghet med flexibiliteten är däremot att olika ordningsföljd kan 

uppfattas på olika sätt av respondenterna, vilket kan leda till att enhetlighet i insamlade data kan 

försvagas. En annan svaghet var att vi märkte att vi förlorade en del av den icke-verbala 

kommunikationen vid transkriberingen, till exempel tonfall, kroppsspråk, mimik och gester, som vi 

försökte kompensera med en noggrann beskrivning, som inkluderade olika ljud som skratt.  

Vi fick betydelsefulla svar av våra respondenter, vilket gjorde att vi såg vissa mönster som kunde 

förstärka reliabilitet, trovärdighet, i vår studie. Enligt Roos (2014, s. 51) menar man, när man talar om 

reliabilitet, att man noggrant har samlat tillräckliga data samt strukturerat sitt arbete, så att syftet 

uppnås så transparent som möjligt. I vårt fall är syftet, förskollärarens föreställningar och erfarenheter 

om samlingen som en lärandesituation. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 52) 

menar också att reliabilitet kan uttryckas med hjälp av olika mätmetoder som till exempel intervjuer. I 

vår studie använde vi en intervjuguide med alla respondenter för att få jämförbara resultat. Med hjälp 

av intervjuguidens konkreta frågor kunde våra respondenter hållas inom de områden som var 
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betydelsefulla för oss, nämligen deras föreställningar och erfarenheter kring samling som en 

lärandesituation. Under transkriberingen kunde vi lyfta fram det som hade betydelse för vårt syfte. Det 

anser vi också ökar reliabiliteten.   

Med hänvisning till Kvale framhäver Thornberg och Fejes (Kvale 1989 se Thornberg & Fejes 2015, 

ss. 257–259) att validitet innebär i vilken utsträckning en studie kan passa för kvalitativ forskning och 

om de utvalda datainsamlings- och analysmetoder är de mest lämpade för att uppnå studiens syfte och 

frågeställningar. Detta visas genom en tydlig och välstrukturerad analys och resultat som är förankrade 

i data. På så sätt menar författarna att resultat blir övertygande och dessutom kan diskuteras i relation 

till teori och tidigare forskning. Genom att vi strukturerade vårt resultat och analysdelen utifrån våra 

frågeställningar, kunde vi koppla vårt insamlade material till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Dessutom fick vi analysera resultatet utifrån våra teoretiska begrepp. På så sätt blev det en helhet. Vi 

vill framhäva, att vårt resultat inte är generaliserbart dvs. inte kan anses som den enda verkligheten. 

Inte heller är det representativt för en större del av yrkesgruppen utan det är våra respondenters 

personliga föreställningar och åsikter. 

Ett bra komplement till intervjuer skulle ha varit att också genomföra observationer under samlingen, 

men med den begränsande tidsramen fick vi välja bort den metoden. En annan anledning var att vårt 

intresse var förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter om samlingen. Dessa fick vi del av genom 

intervjuer. 

Andra alternativa metoder som man kan tänka sig använda som datainsamlingsmetod är fokusgrupp 

och observation. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss. 130, 132) anser att man med 

fokusgrupper skulle få en relativt homogen grupp, i vårt fall förskollärare, som kan reflektera och 

diskutera kring vissa frågor. Fördelen med den metoden är att forskare kan samla in data från fler 

personer på kortare tid. Andra fördelar är att respondenterna tar del av varandras synpunkter och olika 

föreställningar och kommentarer balanseras. Nackdelen menar författarna kan vara att olika idéer inte 

förs fram. Genom observation får man direkta intryck av en företeelse i dess naturliga sammanhang. 

Detta leder i sin tur till att man kan få konkret förståelse för situationen med de olika synpunkterna och 

forskaren blir involverad i själva datainsamlingen. 

Resultat och analys 

I den här delen kommer vi att gå igenom de svar vi har fått i intervjuerna och presentera resultatet 

genom att analysera svaren utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi har utgått ifrån våra 

problemformuleringsfrågor som tre olika teman. Vårt första tema är: Hur ser förskollärarna på sin roll 

i samlingen? Vårt andra tema är: Hur kan förskollärarna påverka barns möjlighet till lärande i 

samlingen? och vårt tredje tema är: Vilka förutsättningar anses viktiga för att möjliggöra barns lärande 

i samlingen? Vi har ställt frågor till förskollärarna utifrån varje tema och redovisar svaren vi har fått 

från intervjuerna. Som vi har nämnt tidigare har vi delat upp dem i Förskola A där Förskollärare 1 och 

2 arbetar, Förskola B där Förskollärare 3 och 4 arbetar och Förskola C där Förskollärare 5 och 6 

arbetar.  

Tema 1: Hur ser förskollärarna på sin roll i samlingen? 
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Vi ville ta reda på hur förskollärarna ser på sin roll i samlingen. När vi talar om förskollärarens roll så 

har vi tittat på vad de har för förhållningssätt, vad de tycker är det viktigaste med deras roll i 

samlingen, hur de gör när de håller i en samling eller vad som är viktigt att tänka på. Utifrån de frågor 

vi har ställt under intervjun har vi fått fram de här svaren rörande förskollärarens roll.  

I Förskola A fick vi följande svar: 

Förskollärare 1: ” […] Vi vill få barnen att tänka och utveckla sina tankar. […] Att dom ska känna att 

dom kan och tycka att det är roligt att lära sig.”  

Förskollärare 2: ”Hur engagerad man är som vuxen. […] Mycket stor delaktighet från barnen […] 

Att de själva hela tiden får vara aktiva […] Att hela tiden […] slänga ut intressanta frågor.” 

Här ser vi att i Förskola A så anser Förskollärare 1 att det är viktigt att få barnen att känna att de är 

kompetenta och tycker det är roligt att lära sig medan Förskollärare 2 menar att det handlar om att man 

är engagerad som vuxen och att barnen är delaktiga. 

 

I Förskola B svarar de så här: 

Förskollärare 3: ”Man går nog på sina erfarenheter. […] Ju starkare jag har erfarenheter och kunskap 

om hur jag kan få barn intresserade, ju mer använder jag mig av det.” 

Förskollärare 4: ” Man leder en samling […] och det kan vara… just för den pedagogen som håller 

samlingen, träning på ledarskap. Det kan vara en fördel med att du är förberedd.” 

I förskola B svarar Förskollärare 3 att man utgår ifrån sina erfarenheter när man har samling medan 

Förskollärare 4 menar att pedagogen tränar på ledarskap under samlingen och att det är en fördel om 

man är förberedd. Den ena går på erfarenhet medan den andra vill planera och förbereda sig.  

 

I Förskola C svarade de följande:  

Förskollärare 5: ” Men man får ju liksom använda sig själv och sin kropp och sin röst och… så att 

man inte blir tråkig utan att man liksom fångar barnen.” 

Förskollärare 6: ”Med hjälp av metakognitiva frågor styra barnens lärande utifrån den egna 

upptäckten. […] Lärarens entusiasm […] Att man hamnar lite i reflektionen kring varför och vad lär 

jag mig och hur lär jag mig.” 

I förskola C svarar Förskollärare 5 att det handlar om att fånga barnen med sitt kroppsspråk och med 

sin röst och Förskollärare 6 menar att man med hjälp av lärarens entusiasm och metakognitiva frågor 

kan styra barns lärande. Hen talar även om vikten av reflektion.  

 

Analys: 

Här ser vi att förskollärarna talar om att deras roll i samlingen handlar om förhållningssätt, att få 

barnen att känna sig kompetenta, att man som förskollärare behöver vara engagerad och entusiastisk 

med hjälp av sin kropp och sin röst för att få barnen att vara delaktiga, och att förskolläraren då 

antingen behöver vara förberedd eller ta hjälp av sin erfarenhet. Utifrån Säljö (2014, s. 120) kan vi 

tolka att förskollärarnas roll i samlingen blir att leda eller ge assistans, i vårt fall till barnen, för att 

kunna lösa ett problem eller för att uppnå kunskap. Sandvik och Spurkland (2015, ss. 45, 48) beskriver 
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det som att förskolläraren behöver veta om och när ett barn behöver stöttas. Att de behöver veta vilken 

typ av stöttning som behöver ges, hur mycket stöttning som behövs och när det är dags att minska 

stöttningen. På så vis kan barnet gå från att vara beroende av hjälp till att bli självständigt. Fem av sex 

förskollärare talar om att deras roll handlar om, att få barnen intresserade och delaktiga. Men det 

framgår inte varför förskollärarna vill ha dem intresserade och delaktiga. En anledning kan vara att 

förskollärarna anser att barn behöver vara delaktiga och intresserade för att kunna lära sig. Säljö 

(2014) menar att kunskap fås genom att man är engagerad och aktiv i sitt kunskapssökande. Den 

lärande kan inte som en neutral observatör ta emot kunskap utan kan endast få kunskap genom ett 

aktivt handlade i sociala kontexter (Säljö 2014, s. 26). Förskollärare 5 menar att pedagogen genom att 

använda sin kropp och sin röst kan fånga barnen. Säljö (2014, ss. 84, 87) menar att språket är ett 

kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap, som kan fungera som en länk mellan 

kultur, interaktion och individens tänkande. Att kunna förklara och beskriva verkligheten är ett mycket 

viktigt element i mänskligt lärande både kollektivt och individuellt. Så genom att använda sin röst med 

språket som redskap, kan man engagera barnen i samlingen, vilket förskollärarna ser som en viktig del 

av sin roll i samlingen. 

 

Tema 2: Hur kan förskollärare påverka barns möjlighet till 

lärande i samlingen? 

Vi ville också ta reda på hur förskollärarna ansåg sig kunna påverka barns möjlighet till lärande i 

samlingen. För att ta reda på det undersökte vi hur förskollärarna såg på samlingen som 

lärandesituation för att få syn på vilken typ av lärande, som förskollärarna ser som möjlig i samlingen. 

Vi ställde även frågan hur de utformade en samling, för att det ska bli ett lärande för barnen och hur de 

tar vara på barns lust att lära i samlingen. När vi ställde frågan om hur förskollärarna såg på samlingen 

som lärandesituation, svarade de följande i Förskola A: 

Förskollärare 1: ”Jag tycker det är en bra stund att få barnen på ett lustfyllt sätt att utmana sig själva 

och lyssna på varandra, och lära sig… gå utanför sin comfort zone lite […] Det som är viktigt för oss, 

det är att det vi resonerar kring, vi vill inte få fram ett rätt svar.” 

Förskollärare 2: ” […] Liksom den formen av gemenskap, att man ser varandra och så där. […] att 

dom själva hela tiden får vara aktiva och svara på frågor. […] att man resonerar fram och inte pratar så 

mycket om rätt och fel…” 

Här ser vi att i Förskola A tycker Förskollärare 1 att samlingen som lärandesituation handlar om ett 

förhållningssätt och att låta barnen våga komma utanför sin ”comfort zone”, medan Förskollärare 2 

anser att det handlar om att göra barnen delaktiga och få dem att känna trygghet och gemenskap. Vi 

tolkar det som att hen menar, att det är det som påverkar barns möjlighet till lärande.  

 

I Förskola B fick vi de här svaren: 

Förskollärare 3: ”[…] nu jobbar ju vi med projekt. Så då skulle jag väl kanske inkludera projektet i 

olika former i samlingen. […] Den kan få vara ett ställe där vi lär känna varandra, där vi har kul ihop, 

där vi sammansvetsas. […] Kanske mycket värdegrund. Att hur är vi mot varandra och hur är vi… 

mer den typen av lärande och den typen av undervisning.” 
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Förskollärare 4:”Samlingen är ett forum… […] för att träna på språk och det kan vara matematik… 

kopplat till våra utvecklingsområden som vi har nu.” 

Här ser vi att i Förskola B har förskollärarna olika synsätt på hur man kan använda samlingen som 

lärandesituation. Förskollärare 3 anser att samlingen är ett bra forum för att lära sig om värdegrund 

och att man även kan ta upp projektarbeten i samlingen. Förskollärare 4 anser att samlingens syfte är 

bland annat att just kunna träna språk eller matematik och att koppla det till deras aktuella 

utvecklingsområde.  

 

I Förskola C såg de samlingen som lärandesituation så här: 

Förskollärare 5: ”Ja, jag tycker verkligen att det är en lärandesituation eftersom att man har ett syfte 

med samlingen. […] Nu är det matte… nu pratar vi storlek… och ha det liksom som ett syfte.” 

Förskollärare 6: ” […] samlingar kan ha olika syften […] Och att där kan det ju vara både att barnens 

eget inflytande kan komma fram på ett helt annat sätt […] Men sen finns det ju också 

matematiksamlingar eller språksamlingar som vi har här. […] Att man har ett undervisningsmoment 

som man har planerat om i förväg.” 

Som vi ser i Förskola C menar Förskollärare 5 att så länge man har ett syfte med sin samling så kan 

det bli en lärandesituation medan Förskollärare 6 anser att samlingar kan vara lärandesituationer på 

olika sätt. Antingen på grund av att barnen är de som skapat intresset och har stort inflytande i 

samlingen eller att pedagogen har planerat sin samling så att det blir en lärandesituation för barnen. 

Men Förskollärare 6 uttryckte även i sin intervju att oavsett på vilket sätt man har samlingen så måste 

det alltid uppstå en relation mellan kompisarna, till de vuxna, till materialet eller till platsen för att det 

ska ske ett lärande. 

 

När vi frågade hur förskollärarna utformade samlingen för att det ska bli ett lärande för barnen svarade 

de så här i Förskola A: 

Förskollärare 1: ”[…] Alltså att göra utmanande, lockande, spännande, roliga aktiviteter där dom 

fängslas liksom och lockas att delta. Gärna, har vi nått liksom attribut med oss, en whiteboardtavla har 

vi rätt ofta.”  

Förskollärare 2: ”Ja men det är ju variationen. Att hela tiden… sitta, stå, röra på sig… slänga ut 

intressanta frågor som dom får svara på. Låta dom hålla på med någonting konkret.” 

Här ser vi att i Förskola A så anser båda förskollärarna att det är viktigt att utforma samlingen så att 

man får barnen delaktiga och att de brukar använda sig av något material. Förskollärare 2 menar att 

man behöver variera sig och ställa intressanta frågor likt förskollärare 1 som anser att man måste 

utmana, locka och hitta på roliga aktiviteter. 

 

I Förskola B svarade de följande: 

Förskollärare 3: ” […] Så för mig att mötas tillsammans, […] någonstans måste vi ha, vi måste ha kul 

också.” 
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Förskollärare 4: ”Vi har hållit på med ett projekt som utgår ifrån spiraler… naturens spiraler. Och 

barnen har kommit in på former… matematiska former. […] och det blir direkt kopplat till 

matematik… också teknik och fysik, tycker jag...” 

Här ser vi i Förskola B att de utformar samlingen på olika sätt. Förskollärare 3 vill fokusera på att ha 

roligt. Vi tolkar det som att Förskollärare 3 anser att för att det ska ske ett lärande behöver barnen ha 

roligt. Medan Förskollärare 4 tänker att man utformar en samling genom att koppla till deras projekt. 

 

I Förskola C fick vi följande svar: 

Förskollärare 5: ” […] Whiteboardtavla. […] och då använder man den ganska mycket till så här att 

skriva, för att de skulle få se det skrivna ordet.” 

Förskollärare 6: Ibland så har vi röstsamlingar, […] Och då fick alla en kaplastav och då kunde man 

synliggöra sin röst. Genom att lägga kaplastaven så att det blir ett stapeldiagram. Som sen kan 

utvärderas tillsammans med barnen i en enkel majoritetsprocess […] och då var det ju samtidigt också 

en undervisning om demokrati eller majoritetsval och stapeldiagram och då kommer vi också in på 

matematik […] det handlar ju också om att fånga deras engagemang utifrån att jag bygger en relation 

både till innehållet men också till formen och framförallt till barnen själva.” 

Här ser vi att i Förskola C pratar båda om att använda material men utifrån olika situationer. 

Förskollärare 5 använder en whiteboardtavla för att få barnen att uppmärksamma hur olika ord ser ut 

medan Förskollärare 6 talar om att använda material för att synliggöra sin röst och få upp synen för 

demokrati, stapeldiagram, majoritetsval och även matematik.  

 

Utifrån förskollärarnas svar i den här frågan ser vi att förskolläraren kan påverka barns möjlighet till 

lärande genom att bl.a. använda sig av konkret material, vilket vi förtydligar i analysen.  

 

Sen frågade vi förskollärarna hur de tar tillvara barns lust att lära i samlingen. I Förskola A fick vi 

följande svar: 

Förskollärare 1: ”Ja, alltså det gäller ju att vara lyhörd och locka dom […] målet är ju att man ska 

tycka att det är kul att lära, inte riktigt vad dom lär sig, men att dom upptäcker att jag är en sådan 

person som kan lära mig. […] Och utmana dom, se liksom hur högt kan vi lägga ribban just för dom 

här barnen.” 

Förskollärare 2: ”Ja, det är ju att lyssna på vad de uttrycker. […] alltså där tror jag väldigt mycket på 

att inte säga rätt eller fel. Eller bra eller… nej, så det gör man inte. […] Så att alla törs tala. ” 

I Förskola A anser båda att det handlar om ett förhållningssätt för att barnen ska känna tro på sig 

själva, att våga svara och känna att de kan lära sig någonting och att det är viktigt att lyssna på barnen.  

 

I Förskola B svarade de så här om hur de tillvaratar barns lust att lära i samlingen: 

Förskollärare 3: ”Det kan man ju alltid ta vara på mer, tänker jag. […] att man försöker inkludera 

dom väldigt mycket […] bygga grupp.” 
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Förskollärare 4: ”Ja… vi försöker ju ta in att… alla barn lär sig på olika sätt… […] någon som […] 

kanske vill röra på sig i samlingen. Då måste vi göra en samling kring en rörelsesång […] vi försöker 

skapa en sådan kultur hos oss också.” 

I Förskola B ser vi att Förskollärare 3 anser att det är viktigt med inkludering och att bygga gruppen 

för att ta tillvara barnens lärande medan Förskollärare 4 menar att man behöver anpassa samlingen 

efter barngruppen, så att alla har möjlighet att känna sig delaktiga och bekväma.” 

 

I Förskola C fick vi följande svar: 

Förskollärare 5: ”Ja, men just om det är någon som berättar om någonting, att man försöker 

vidareutveckla det.” 

Förskollärare 6: ”Som jag sa så har vi ju olika samlingar och i vissa samlingar kanske är mer öppna 

för inflytande än andra samlingar, för det beror ju lite på vilken sorts samling vi har.” 

Här ser vi att i Förskola C talar båda förskollärarna om att utgå ifrån barnen. Förskollärare 5 uttrycker 

att man behöver ta tillvara vad barnen berättar och vidareutveckla det och Förskollärare 6 pratar i den 

här frågan om inflytande och vi tolkar det som att hen menar att hen tar vara på barns lust att lära 

genom att låta dem ha inflytande över samlingen. 

 

Analys: 

När förskollärarna talade om hur de såg på samlingen som lärandesituation ser vi att fyra av sex 

förskollärare pratade om barnens deltagande i samlingen. Detta kan förstås så, som vi sagt tidigare, att 

lärande sker i sociala kontexter tillsammans med andra och att det krävs att den som lär sig är aktiv 

och engagerad (Säljö 2014, ss. 9, 26). Men vilket typ av lärande som passar för samlingen ser 

förskollärarna lite olika på. Till exempel anser Förskollärare 3 att det viktiga är att ha kul tillsammans 

och känna grupptillhörighet. Det kan jämföras med Förskollärare 5, som tycker att det blir en 

lärandesituation då man har ett syfte med samlingen. Inget är rätt eller fel utan det är som Säljö (2014, 

s. 47) menar olika utgångspunkter om, hur lärande går till och hur kunskaper skapas. 

När vi ställde frågan om hur förskollärarna utformar samlingen för att det ska bli ett lärande fick vi lite 

olika svar. Även här talades det om vikten av att få barnen engagerade. Men fyra av sex förskollärare 

talade även om materialets betydelse, när det gäller att påverka barns möjlighet till lärande. Material 

kan vara en artefakt, om det är något som kan hjälpa oss i vårt samspel med omvärlden (Säljö 2014, s. 

29). Ur ett sociokulturellt perspektiv kan vi inte se på artefakter som döda ting. Vi samspelar med 

materialet, när vi agerar (Säljö 2014, s. 80). Tar vi till exempel Whiteboardtavlan som Förskollärare 5 

berättar om, så kan den förstås som en artefakt, som medierar kunskap till barnen. Eftersom den 

tillsammans med en whiteboardpenna användes till att stava olika ord och därmed göra dem synliga 

för barnen, fungerade den som en tankestötta. Så artefakterna hjälper till att mediera verkligheten för 

barnen i samlingen (Säljö 2014, ss. 80 - 81, 234). På detta sätt kan vi se att när förskolläraren använder 

sig av konkret material påverkar det barnens möjlighet till lärande. 

När vi frågade hur förskollärarna tar vara på barns lust att lära i samlingen, talade alla om att det 

handlar om att ha ett inkluderande förhållningssätt. Här ser vi en stor likhet med förskollärarnas syn på 

kunskap jämfört med hur man ser på kunskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att kunskap ska 

kunna uppstå så behöver barnen vara aktiva i sitt kunskapande och de får större förutsättningar till det 
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om pedagogen som håller i samlingen har ett inkluderande förhållningssätt (Säljö 2014, s. 26). 

Förskollärarna menade också att man behöver anpassa samlingen efter barnen så att alla får samma 

förutsättningar och det tolkar vi som att pedagogen behöver veta i vilken utvecklingszon barnen 

befinner sig för att kunna stötta och utmana dem på rätt nivå (Säljö 2014, ss. 82, 123). Här ser vi att 

förskollärarna kan påverka barnens möjlighet till lärande genom att ha ett inkluderande 

förhållningssätt och kunna avgöra ungefär i vilken utvecklingszon barnen befinner sig för att kunna 

anpassa samlingen och stötta barnen på ett utvecklande sätt. 

 

Tema 3: Vilka förutsättningar anses viktiga för att möjliggöra 

barns lärande i samlingen? 

För att undersöka vilka förutsättningar som förskollärarna anser viktiga för att möjliggöra barns 

lärande i samling ställde vi frågor kring samlingens utformning. Vi ville också ta reda på hur 

förskollärarna tycker miljön påverkar samlingen för att se om miljön kan skapa förutsättningar för 

lärande. 

 

När vi var på Förskola A ställde vi frågan om samlingens utformning, varpå förskollärarna talade om 

den planerade och den spontana formen av samling. Dessutom ställde vi som följdfråga vad det finns 

för fördelar och nackdelar med en spontan eller en planerad samling och vi fick följande svar: 

Förskollärare 1: ” […] Men det här är ju en planerad stund för nått… att man har syfte att förmedla 

på nått sätt. […] Vår tanke är att alla samlingar ska vara planerade, men det är dom inte. […] Det kan 

det ju vara om det plötsligt dyker upp någonting som man känner att det här är någonting man måste 

samlas kring och titta på eller prata om.” 

Förskollärare 2: ”Ja, jag kan tycka att en spontan samling kan ju bli otroligt bra. För att man kommer 

på någonting i stunden. Sen kan det ju också bli helt meningslöst för att… det är inte helt genomtänkt 

men jag har ju jobbat så pass länge med så olika barngrupper så att jag brukar kunna hitta någon form 

av meningsfullhet. […] Men, en planerad blir ju sällan lyck… misslyckad tycker jag för då vet man ju 

exakt vad man ska göra. […] Men den planerade är ju bäst, så är det ju.” 

Här ser vi att i Förskola A är de överens om att den planerade samlingen har fördelar men att även den 

spontana kan vara väldigt bra då den fångar upp något som barnen anser intressant, men svårigheten 

ligger i att den kan dyka upp när som helst. 

 

I Förskola B fick vi följande svar: 

Förskollärare 3: ”Just nu så är vi ju spontant, att vi sjunger, men planera…[…] vi har ganska lågt 

med planering. […] Man går nog på sina erfarenheter skulle jag säga.” 

Förskollärare 4: ”Den planerade samlingen… då har du ju ett klart mål och syfte. […] Den 

oförberedda samlingen, den spontana… Den kan ju också vara bra. Så jag ser inte… negativt skulle 

vara att man inte vet vad man ska komma på.” 

I Förskola B ser vi att Förskollärare 4 anser, att den planerade samlingen har ett klart mål och syfte 

och att det är en fördel att vara förberedd. Hen tycker även den spontana samlingen kan vara bra så 
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länge man kan komma på någonting. Förskollärare 3 menar att man går på erfarenheter och kunskaper 

för att man inte riktigt hinner planera. 

 

I Förskola C svarade de så här:  

Förskollärare 5: ”Ja, alltså när jag har en planerad samling… då blir det ju jag som inleder och det är 

liksom mitt syfte som vi startar. Men har man en spontan samling… då kan det ju vara att man startar 

hos barnen. […] Då blir ofta barnen mer… […] mer med från början.” 

Förskollärare 6: ”Men generellt sätt kan det väl vara så att de här spontana samlingarna de kommer 

ju oftast utifrån det som sker i mötet. […] Men om man bara har spontana samlingar […] då får man 

ju kolla lite… Täcker man in hela läroplanen? […] Men det är ju de här mer planerade samlingarna 

eller undervisningssituationerna, […] så där kan man ju systematiskt kolla att man planerar in hela 

läroplanen.” 

I Förskola C verkar båda förskollärarna se fördelar med både spontan och planerad samling. I den 

spontana samlingen tycker Förskollärare 5 att fördelen ligger i att man startar utifrån barnen, vilket gör 

barnen mer delaktiga från början och Förskollärare 6 anser att fördelen ligger i det relationella, att det 

är något som sker i mötet med barnen. I den planerade menar båda att det finns ett syfte med 

samlingen. Förskollärare 6 menar att en fördel är att när man planerar kan man se till att få med hela 

läroplanen till skillnad från när man har en spontan. Det här skapar ju olika förutsättningar för barnens 

möjlighet till lärande, då den planerade ger större möjlighet för pedagogen att ha ett genomtänkt syfte 

och kan se till att man arbetar utifrån hela läroplanen, medan en spontan lättare får med sig barnen från 

start vilket också skapar förutsättningar för lärande.  

 

Vi ställde frågan till förskollärarna vad miljön spelar för roll i samlingen och i Förskola A fick vi 

följande svar: 

Förskollärare 1: ”Den spelar jättestor roll såklart. Att man ska sitta bra så att man ser varandra, […] 

Äldregruppen har ju samling där vi också sätter upp all dokumentation på väggen […] Så då kan vi 

också titta på vad vi har jobbat med och gå tillbaks och reflektera över det vi har gjort.” 

Förskollärare 2: ”Ja, så att det är klart att miljön har med det hela att göra. Den ska ju vara 

genomtänkt." 

I Förskola A så ser vi att båda förskollärarna är överens om att miljön har en stor påverkan på 

samlingen och att den också är bra att utnyttja för samlingens syfte. 

 

I Förskola B svarade de så här: 

Förskollärare 3: ”Jättestor! Jag menar, har du många moment som bjuder in till andra saker, då kan 

du ha samling tills du dör, du kommer ändå inte att få deras intresse… (Skratt)”  

Förskollärare 4 talade om miljön i frågan om vilka faktorer som påverkar samlingen. 

Förskollärare 4: ”miljön… vart man sitter någonstans och har samlingen. Om det är brus runt 

omkring… om det är lugnt…” 

Som vi ser här i Förskola B så är de också överens om att miljön har stor påverkan på samlingen men 

här talar de mest om dess störande betydelse.  
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I Förskola C svarade de följande om hur miljön påverkar samlingen: 

Förskollärare 5: ”Mycket, väldigt mycket. Att det inte är för mycket som tar fokus. […] Så miljön är 

jätteviktig.” 

Förskollärare 6: ”[…]Att jag funderar genom mitt samlingsinnehåll, mitt syfte med samlingen och 

sen utifrån det så planerar jag miljön. […] att miljön spelar in utifrån syftet med samlingen.”   

Här ser vi att i Förskola C tycker även de, att miljön påverkar samlingen mycket. Men de har två olika 

utgångspunkter. Förskollärare 5 utgår från miljön som ett störande moment, medan Förskollärare 6 

istället utgår från miljön som en tillgång.  

 

Analys:  

Vi ville ta reda på vilka förutsättningar, som anses viktiga för att möjliggöra barns lärande i samling. 

Utifrån vad förskollärarna berättade om vilka fördelar eller nackdelar det fanns med att ha en spontan 

eller planerad samling, kom vi fram till att det finns för- och nackdelar med båda. Men för att skapa 

förutsättningar för lärande i samlingen krävs det olika kunskaper hos förskolläraren. Har man en 

planerad samling ansåg några av förskollärarna att man har ett tydligt syfte med samlingen, när det 

gäller vad barnen ska få kunskap om. Men förutsättningen beror på hur förskolläraren får barnen 

engagerade i det syfte som är tänkt med samlingen. Förskollärarna ser som sin roll att få barnen 

engagerade bland annat genom att använda sin kropp och sin röst. Så en viktig förutsättning skulle 

kunna förstås som hur förskolläraren använder sig av sin röst med hjälp av språket som medierande 

redskap. Säljö (2014, ss. 20, 82) menar att med ord och språkliga yttranden kan förskolläraren mediera 

världen för barnen och göra den meningsfull. Några av förskollärarna talade även om att det spelar roll 

hur mycket erfarenhet och kunskap man har. Det kan förstås som att pedagogens kunskaper och 

erfarenheter bidrar till förskollärarens föreställningar om hur man kommunicerar med barnen för att de 

ska kunna ta till sig insikter och färdigheter (Säljö 2014, s. 47). Till skillnad från den planerade 

samlingen så berättar förskollärarna att den spontana samlingen oftast startar hos barnen. Det är deras 

fokus på ett föremål eller en situation, som pedagogen ska fånga upp med intressanta följdfrågor eller 

dylikt. Där krävs det en anpassning till de intellektuella redskap och färdigheter som barnet behärskar 

för att barnet ska kunna ta till sig kunskaper och insikter. Förutsättningarna för barns möjlighet till 

lärande handlar då om pedagogens förmåga att kunna se i vilken utvecklingszon barnen befinner sig 

för att kunna stötta barnen på deras nivå och ställa frågor eller förklara så att det är anpassat efter 

barnen. Frågorna eller förklaringarna får inte bli för abstrakta eller avancerade för barnen att förstå 

(Säljö 2014, s. 123).   

När vi frågade förskollärarna om vad miljön spelar för roll i samlingen svarade alla att miljön spelade 

en stor roll både som ett störande moment men också som ett sätt att fånga barnens fokus. Detta visar 

att miljön kan fungera som en förutsättning för lärande. Förskollärarens föreställningar om hur lärande 

går till och hur kunskaper är beskaffade avspeglar sig i miljön runt omkring (Säljö 2014, s. 47). 

Förskollärare 1 berättar att de har sin samling vid en dokumentationsvägg och använder samlingen 

som reflektionstid tillsammans med barnen. De tittar på vad de har arbetat med och reflekterar över 

vad de har gjort. Där fungerar miljön som ett medierande redskap. Bilderna som sitter på 

reflektionsväggen kan förstås som artefakter som får barnen att kunna se vad de har gjort och ger dem 

möjlighet att kunna reflektera över det. På så vis hjälper dokumentationsväggen barnen att varsebli sin 

omvärld (Säljö 2014, ss. 80 - 81). I det här exemplet ser vi att miljön, som här delvis består av en 
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dokumentationsvägg, skapar förutsättningar för barns möjlighet till lärande genom att de påminns om 

vad de har gjort och kan reflektera över hur de kan gå vidare.  

 

Resultat: 

I tema 1 studerade vi hur förskollärarna ser på sin roll i samlingen. Där berättar fyra förskollärare om 

att deras roll handlar om att få barnen engagerade. Förskollärare 4 däremot talar om ledarskapet som 

egentligen inte säger oss någonting om hur en förskollärare ser på sin roll. Ledarskap kan handla om 

auktoritet och makt lika gärna som det kan handla om att kunna engagera och få människor att vilja 

lyssna på talaren. Vi vet inte vad Förskollärare 4 har för föreställningar om vad ett ledarskap innebär 

men utifrån det hen berättar i intervjun tyder det på att det är den senare tolkningen. När 

respondenterna berättar om hur de engagerar barnen nämndes ofta språket. Pedagogen behöver ställa 

intressanta frågor, arbeta med rösten för att fånga barnen, presentera olika begrepp m.m. Vi upplever 

att språket är utgångspunkten i en samling. När man har en samling talar man med barnen, ställer 

frågor, gör dem uppmärksamma på någonting, berättar en saga m.m. Allting utgår ifrån vårt språk. 

Säljö (2014, ss. 20, 80 - 82) menar att språket fungerar som ett medierande redskap, som används för 

att förstå vår omvärld och agera i den. Med mediering menas förmedling. Med språket som redskap 

förmedlar man omvärlden till andra. Vi kom fram till att förskollärarna ser att deras roll i samlingen 

handlar om att få barnen engagerade och delaktiga. Vi ser det som att oavsett hur och vad 

förskollärarna gör för att lyckas engagera barnen, så utgår de från språket. 

Utifrån tema 2 studerade vi hur förskollärarna anser sig kunna påverka barnens möjlighet till lärande i 

samlingen. Respondenterna menade att man som pedagog behöver få barnen engagerade och delaktiga 

för att ge barnen möjlighet till lärande. De hade olika tankar om hur de kunde få barnen att bli 

engagerade. Genom att ställa intressanta frågor, att lyssna på barnen och att de har ett tillåtande 

förhållningssätt så att barnen kan känna sig trygga med att våga svara är några exempel. 

Förskollärarnas föreställningar kring hur barn lär stämmer väl överens med hur Säljö (2014, ss. 13, 26) 

ser på lärande. Att det sker i sociala sammanhang, som till exempel i en samling där man är 

tillsammans med andra. Men ett lärande sker inte bara för att man är tillsammans med andra, utan det 

krävs också att individen är aktiv och engagerad. Respondenterna talade också om att använda sig av 

material i samlingen för att tydliggöra budskapet pedagogen vill få fram. Det kan vara genom bilder, 

varsin röstningspinne för att tydliggöra sin egen röst, det kan vara olika mätverktyg m.m. Materialet 

som används kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv som en artefakt, då den medierar verkligheten för 

barnet. Barnet samspelar med materialet/artefakten och sitt eget tänkande, när det agerar och förändrar 

på så vis sina möjligheter att varsebli vår värld (Säljö 2014, ss. 80 - 81). Förskollärarna kan alltså 

påverka barnens möjlighet till lärande i samlingen genom att använda sig av material eller ställa 

intressanta frågor m.m. för att fånga barnens intresse och engagemang. När vi frågade hur 

förskollärarna tar tillvara barns lust att lära i samlingen menade de att det handlar om att ha ett 

inkluderande förhållningssätt. Men det talar lite emot de förutsättningar för lärande som den planerade 

samlingen ger, vilket vi diskuterar mer i det kommande temat.  

I det sista temat om vilka förutsättningar som ansågs viktiga för att möjliggöra barns lärande i samling 

svarade några av förskollärarna att man skapar förutsättningar om man planerar sin samling. När 

förskolläraren planerar samlingens syfte och miljön runt omkring, tyckte de flesta att det skapade 

förutsättningar för lärande. I den planerade samlingen berodde förutsättningen på hur förskolläraren 

fick barnen att engagera sig i det hen tänkt. Där verkar det inte handla om att inkludera barnen utan det 

påminner mer om en vuxenstyrd verksamhet som Ungerberg (2017, s. 85) menar kan liknas vid ett 
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utvecklingspsykologiskt synsätt på barn och lärande. Där är det pedagogen som förmedlar kunskaper 

till barnen som saknar dessa. Men vad respondenterna menar med att få barnen engagerade kan likväl 

betyda att de låter barnen vara delaktiga i hur de lär sig om det tänkta syftet. Men det framgår inte i 

empirin. Flera av respondenterna talar om hur de tar hjälp av sin erfarenhet, när det gäller att få barnen 

engagerade. Beroende på vad förskolläraren har för erfarenheter skapas olika förutsättningar för barns 

möjlighet till lärande. Säljö (2014, s. 47) skriver att undervisning alltid utgår ifrån antaganden och 

idéer om hur lärande går till och hur kunskaper är beskaffade. När vi sen tittar på den spontana 

samlingen så menar respondenterna att den oftast utgår ifrån barnens intressen. Där handlar det istället 

om pedagogens förmåga att anpassa sig till barnet och ställa frågor och svara på en nivå som är 

förståelig för barnet. Att kunna inta barnens perspektiv, få fatt i vad de intresserar sig för och utveckla 

det vidare. Säljö (2014, ss. 122–123) menar att det handlar om i vilken utvecklingszon barnet befinner 

sig. I en sådan situation föreligger en hög grad av kommunikativ och kognitiv koordination, där 

barnets sätt att förstå vad uppgiften går ut på medieras genom pedagogens handlingar. Av några svar 

framgick att miljön kunde skapa förutsättningar för lärande om pedagogen planerade in den efter 

samlingens syfte, t.ex. genom att ha bilder på en vägg som man talar kring eller att använda sig av en 

whiteboardtavla, som barnen kan fokusera på under samlingen. Även den runda mattan kan bidra till 

att alla ser varandra, vilket även det underlättar en samling. Men miljön kunde även fungera precis 

tvärtom. Miljön kan få barnen att tappa fokus och lockas till att göra något annat än att delta i 

samlingen. Vårt resultat visar på att de förutsättningar som anses viktiga är pedagogens förmåga att få 

barnen engagerade i syftet med samlingen, att pedagogen kan läsa av i vilken utvecklingszon barnen 

befinner sig för att kunna stötta barnen i deras utveckling och att miljön runt omkring stöder 

samlingens syfte.  

Diskussion  

I det här avsnittet kommer vi inledningsvis att sammanfatta studiens syfte och frågeställningar samt 

analyserade resultat. Sedan diskuterar vi studiens resultatinnebörd i relation till den tidigare forskning 

som vi valt att beskriva i början av vår undersökning. 

Syftet med studien var att ta reda på förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter kring samlingen 

som en lärandesituation. För att uppnå vårt syfte behövde vi svar på tre frågeställningar. Första frågan 

gällde hur förskollärarna ser på sin roll i samlingen. Andra frågan handlade om på vilket sätt 

förskollärarna kan påverka barnens möjligheter till lärande i samlingen. Tredje och sista frågan 

behandlade vilka förutsättningar som anses vara viktiga för att möjliggöra barnens lärande i 

samlingen. 

Vår studie har kommit fram till att förskollärarna har olika uppfattningar om samlingen som en 

lärandesituation. Trots dessa olika föreställningar är de medvetna om sitt ansvar och sin ledanderoll i 

samlingen. Ett ledarskap som enligt vår tolkning, handlar om att vara lyhörd och observant på barnens 

tankar och idéer. De är också medvetna om sitt inflytande, när det gäller att möjliggöra barns lärande. 

Vårt resultat visar att det handlar om deras förhållningsätt grundat på erfarenhet, kunskap och 

utformningen av miljön. Förskollärarna i vår studie påpekade bland annat att det som kan möjliggöra 

barns lärande i samlingen var planering. Ur förskollärarnas perspektiv kan en planerad samling ha ett 
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tydligt syfte, täcka olika lärandeområden från läroplanen och pedagogen kan förbereda sig för att 

fånga barnens intresse och nyfikenhet. 

När det gäller första frågan visar vår undersökning att förskollärarna anser, att de spelar en viktig roll i 

samlingen. De är medvetna om sitt ansvar och sin ledande roll i samlingen. Ungerberg (2017, s. 78) 

framhåller att pedagogen har ansvaret för att organisera den pedagogiska verksamheten. Detta medför 

att verksamheten riskerar bli vuxenstyrd utan att barnens idéer eller handlingar synliggörs. Melker, 

Mellgren och Pramling Samuelsson (2018, ss. 71, 82) diskuterar också en liknande situation, när de 

beskriver att den planerade undervisningssituationen som de undersökte utgick från ett arbetslags 

planerade aktivitet och var helt vuxenstyrd. Det fanns inte mycket utrymme för barnens egna tankar 

och idéer i den undervisningssituationen. Även Rubinstein Reich (1993, s. 234), Yifat och 

Zadunaisky-Ehrlich (2008, s. 221) och Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012, s. 17) framhäver att 

samlingen är en vuxenstyrd aktivitet, som trots att pedagogerna kan fånga barnens intresse och 

uppmärksamhet inte ger dessa mycket inflytande och plats för att utveckla egna tankar.  

I linje med ovanstående kom vår studie fram till att förskollärarna ser sin roll i samlingen som 

ansvariga för att få barnens engagemang och intresse och väcka deras nyfikenhet. Samtidigt finns det 

litet utrymme för att utveckla barnens egna intressen. Engagemanget sker framför allt via språket, 

kroppsligt och verbalt, påpekade våra respondenter. Det verbala språket används genom att ställa 

frågor, använda sig av röstens tonfall eller presentera olika begrepp. Det är vår uppfattning att 

förskollärarna i vår studie i hög grad ser samlingen som en lärandesituation, som kan ge barnen 

möjlighet till utveckling och lärande inom olika läroplansområden. Här skiljer sig vårt resultat från 

tidigare forskning, som framför allt ser samlingen som ett forum för att träna olika sociala egenskaper, 

strukturera dagen och få bekräftelse på yrkesrollen bl.a. (Rubinstein Reich 1993, ss. 235–236; Eide, 

Os & Pramling Samuelsson 2012, s. 18). 

Rörande den andra frågan om hur förskollärarna kan påverka barnens möjlighet till lärande i 

samlingen visar vår studie att det sker genom att få barnen engagerade och delaktiga. Detta kan 

pedagogen uppnå med hjälp av två typer av faktorer. De inre faktorerna, eller kommunikativa 

faktorerna, identifierar vi som att ställa öppna frågor till barnen, lyssna på barnen och att ha ett 

tillåtande förhållningssätt. Den yttre faktorn uppfattar vi kan vara konkret material som till exempel 

whiteboardtavla eller kaplastavar. På så sätt kan förskollärarna hålla barnen engagerade men också 

göra dem aktivt delaktiga i sin egen lärprocess.  

I detta avseende finner vi att Ungerberg (2017, s. 83) menar att kunskapandet sker genom ett aktivt 

deltagande från båda parter, hos den som sänder ut ett budskap och hos den som tar emot det. I vårt 

fall är parterna barnen och pedagogerna. Författaren menar att kunskap blir till ett möte mellan 

människors olikheter och tolkningar. Detta blir utgångspunkter till våra relationer, som kommer att 

möjliggöra lärandet. Hit kan vi koppla det som vi beskriver som de inre eller kommunikativa faktorer, 

som kan påverka barns lärande. I Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018, ss. 79, 82) kan vi 

läsa hur förskollärarna använder sig av lego, som konkret material, för att möjliggöra ett specifikt 

lärande. Pedagogerna valde ut det här materialet för att lego är ett vanligt konstruktionsmaterial på 

avdelningen, som barnen leker med. På detta sätt delade både förskollärarna och barnen ett ömsesidigt 

fokus utifrån barnens tankar och erfarenheter. På så vis blir barnen och pedagogerna delaktiga i lek 

och lärande som kan inkorporeras med undervisningens målstyrda processer. En av våra respondenter 

berättade för oss under intervjun att barnen hade ett stort intresse för hur ord stavas. Därför använde de 

sig av en whiteboardtavla, så att barnen får skriva i samlingen. Så synliggjorde pedagogerna barnens 

intresse för det skrivna språket. Dessutom påverkade förskollärarna barnens möjligheter till lärande i 

den här undervisningssituationen utifrån deras intresse.  
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Här ser vi också några skillnader i relation till vad Rubinstein Reich (1993, s. 234) skrev om att 

kunskapsförmedling i samlingen förekommer i samtalsform om olika teman. Samtal som pedagogen 

dominerade både kvalitativt och kvantitativt. Det viktigaste var vad barnen lärde sig istället för hur 

barnen lärde sig. Motsatt resonemang framgick under intervjuerna med våra respondenter. När det 

gäller Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012, s. 18) diskuterar de också att det är pedagogens 

ansvar att engagera och inspirera barnen och se till att alla barn får möjlighet till delaktighet och 

engagemang i samlingen. För att uppnå det krävs, enligt författarna, kunskaper och kännedom om 

barnen men också ämneskunskaper på olika fackområden. En av våra respondenter ansåg att 

samlingen alltid ska genomföras i samspel med barn, vuxna, material och miljö för att möjliggöra 

lärandet. Yifat och Zadunaisky-Ehrlich (2008, ss. 222–223) anser att de lärare som delar med sig till 

barnen genom lärande under samlingen berikar barnens omgivnings- och kulturkunskaper. 

Pedagogiska åtgärder i en lärande interaktion, som till exempel samlingen, är manifestationer av 

lärarens försök att involvera barnen i diskussionen, fokusera deras uppmärksamhet, säkerställa deras 

förståelse och underlätta användandet av språkliga och kognitiva färdigheter. Utifrån detta resonemang 

vill vi påpeka att en av de största skillnaderna som vi har observerat i vår studie i jämförelse med den 

tidigare forskningen är att förskollärarnas barnsyn i relation till barns lärande i samlingen har 

förändrats. Förskollärarna som deltog i vår studie är medvetna om samlingens potential och de 

möjligheter som kan erbjudas för barns lärande. De vet att en viktig förutsättning för barns lärande är 

att väcka, följa och utmana barns intresse och nyfikenhet till skillnad från Rubinstein Reich (1993, s. 

234) beskriver kring pedagogens dominerande roll. 

Vår undersökning visar dessutom att det är betydelsefullt att förskollärarna är lyhörda för barnens 

idéer och intresse. Yifat och Zadunaisky-Ehrlich (2008, ss. 211–212) menar att språket är centralt för 

barns delaktighet. Det är ett redskap som kan hjälpa oss att förstå och interagera med vår omgivning.  

Författarna lyfter fram att samlingen är en pedagogisk formell aktivitet som genomförs dagligen där 

det diskuteras brett från barnens personliga erfarenheter, normer och värdegrundsfrågor till olika typer 

av läroplansinnehåll. I samma anda betonar våra respondenter vikten av att arbeta med språkinlärning i 

samlingen genom sånger, sagor, rim och ramsor samt reflektioner beroende på vilken åldersgrupp det 

gäller. Dessutom visar vår studie att förskollärarna uppfattar att barnens intresse är avgörande för att 

hålla fokus och uppmärksamhet. De menar att samlingar ska utgå från detta intresse, men pedagogen 

ska samtidigt planera samlingens innehåll. 

I vårt tredje tema visar vårt resultat att de viktiga förutsättningarna för att möjliggöra barns lärande är 

planerade samlingar, förskollärarnas kunskaper och erfarenheter samt miljö. Några av våra 

respondenter lyfte fram att med hjälp av planerade samlingar kunde pedagogen ha konkreta syften 

med en samling. En annan fördel var att de kunde förbereda sig inom olika läroplansområden. 

Dessutom kunde pedagogen med den planerade samlingen förbereda utifrån barnens olika 

utvecklingsnivåer. Både Rubinstein Reich (1993, s. 191) och Eide, Os och Pramling Samuelsson 

(2012, s. 18) menar att det viktiga för attraktiva samlingsstunder är en planering utifrån barnens 

intressen, humor och deras perspektiv. Den kan också lägga grunden för förskollärarens reflektioner 

om val av innehåll och arbetsmetoder och deras förberedelser. Dessutom påpekar författarna att för att 

något ska ändras bör det i utgångsläget finnas en plan. Hur bra planen än är måste förskolläraren vara 

beredd att förändra samlingen i processen för att ge barnen möjligheter att bidra och påverka med sina 

handlingar d.v.s. göra barnen delaktiga i sin egen lärprocess. En av våra respondenter ansåg att 

samlingar kan vara lärandesituationer på olika sätt. Förutom kunskap och erfarenheter är det också 

viktigt att vara öppen och flexibel. Det är något som överensstämmer med det som Eide, Os och 

Pramling Samuelsson (2012, s. 18) diskuterade. Liksom hos författarna visade vårt resultat att 
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förskollärarna i vår studie arbetar med att göra barnen delaktiga i samlingen genom att vara lyhörda 

för barnens intressen. På så sätt visar vårt resultat att spontana samlingar också kan vara mycket 

attraktiva och roliga, eller meningsfulla enligt vår uppfattning, eftersom de utgår från barnens intresse 

här och nu. Samtidigt sätts pedagogens kunskaper och erfarenheter på prov. Men vi uppfattar att detta 

står i motsats till Rubinstein Reichs (1993, s. 195) syfte med samlingen, som är att framför allt ge god 

omsorg snarare än att lära barnen något. 

Angående förskollärarnas kunskaper och erfarenheter skriver Eide, Os och Pramling Samuelsson 

(2012, s. 18) att trots att det kan finnas brist på delaktighet i samlingen kan det i alla fall skapas 

situationer där barnen skaffar sig kunskap och får del av kulturella uttryck. Pedagogens kunskap och 

förhållningssätt blir återigen avgörande för att genomföra arbetsmetoder, som kan fånga barnens 

intresse i samlingen.  

En annan viktig förutsättning som kommit fram i vårt resultat är att ha en väl planerad miljö för att 

möjliggöra barns lärande. Våra respondenter påpekar att miljön är ett viktigt komplement för att kunna 

genomföra lärandesituationer i samlingen. Några av våra respondenter anser att utformningen av 

miljön också skulle behöva planeras. I linje med den åsikten framhäver Eide, Os och Pramling 

Samuelsson (2012, s. 16) också att den fysiska miljön och utformningen kan underlätta barns lärande 

men också barns delaktighet. 

I inledningen till denna studie förklarade vi vår uppfattning om skillnaden mellan begreppen 

lärandesituation och undervisning. Vi vill lyfta fram att det även finns stor likhet mellan begreppen. 

En av våra respondenter framhöll att en fördel med den planerade samlingen är att man kan kontrollera 

att man täcker in hela läroplanen. Ser vi till hur begreppet undervisning förklaras i Skolverkets förslag 

till reviderad läroplan för förskolan (Skolverket 2018) så står det att undervisning ska stimulera och 

utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Där står det även att undervisning både kan 

vara planerad och spontan. Vilket överensstämmer med hur våra respondenter ser på samlingen som 

lärandesituation, men att det kräver olika kunskaper hos pedagogen för att ett lärande ska möjliggöras. 

Avslutningsvis anser vi att förskollärarna i vår studie menar att samlingen kan fungera som en 

lärandesituation. Samlingen, oavsett form, kan vara ett undervisningsmoment som pedagogen kan 

använda sig av för att väva in, introducera eller reflektera över det projekt/tema som pedagogen 

arbetar med i den pedagogiska verksamheten. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vår studie gav oss en större inblick i förskollärares föreställningar och erfarenheter om samlingen som 

en lärandesituation. Eftersom vår studie inte är generaliserbar eller representativ för en större del av 

yrkesgruppen så kan denna studie användas för att skapa diskussion och reflektion kring samlingen 

som en lärandesituation. Vår vision är att vår studie även kan visa likheter mellan begreppet 

undervisning som beskrivs i Skolverkets förslag till den reviderade läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2018) och våra respondenters beskrivningar av samlingen som en lärandesituation. Detta 

kan eventuellt leda till att samlingen som en lärandesituation kan exemplifiera ett 

undervisningstillfälle och bidra till att förstärka samlingens syfte. Dessutom kom vi fram till att trots 

att samlingen kan vara en vuxenstyrd gruppaktivitet behöver det inte innebära något negativt utan 

tvärtom att förskollärare har hittat olika strategier för att lyssna in barnens tankar och förmedla 

kunskap, trygghet, gemenskap samt grupptillhörighet. Som nämnts tidigare kan samlingar utgå från 

barnens intresse men det är pedagogens ansvar att planera samlingens innehåll. 
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Slutsatser 

Våra slutsatser är att samlingen kan erbjuda lärandesituationer där olika kunskaper kan vävas in. Det 

är förskollärarnas ansvar att planera och genomföra en samling som kan vara lärande och betydelsefull 

för barnen. Detta kräver erfarenhet och kunskap och att miljön och syftet med samlingen är 

genomtänkt. Enligt en tolkning av resultatet uppfattar vi att lärandesituationer i samlingen går hand i 

hand med barnens delaktighet. Att hålla barnen engagerade och delaktiga i sina egna lärprocesser är en 

förutsättning för lärandesituationer. Vi anser att samlingen behöver utgå från barnens tankar och 

intressen. På så sätt blir de aktiva i sin egen lärprocess. 

Vidare forskning 

Den här studien syftade till att undersöka förskollärares föreställningar och erfarenheter kring 

samlingen som en lärandesituation. Det skulle ha varit intressant att forska vidare kring hur 

arbetslagen skulle kunna planera och utforma lärandesituationer i samlingen. 

Det skulle också ha varit givande att forska om barnens egna föreställningar och tankar kring 

samlingar och vad de kan lära sig i samlingen. 
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Intervjuguide 

 

1. Vad innebär samling för dig? 

2. Vad anser du är syftet med att ha samling i förskolan? 

3. Vad är din uppfattning om att använda samlingen som en lärandesituation? 

4. Vilka faktorer anser du påverkar samlingen negativt eller positivt? 

5. Hur utformar du en samling för att det ska bli ett lärande för barnen?  

Följdfråga: 

* Vill du ge ett konkret exempel på innehåll? 

* Planerad eller spontant innehåll, fördelar och nackdelar? 

* Hur löser ni svårigheter? 

6. Vad spelar miljön för roll för samlingen? 

7. Hur tar ni tillvara på barnens lust att lära i samlingen? 
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och ljudupptagningar.  

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material 

kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. 

Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill vi be om medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni 

accepterar kommer ni också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget 

deltagande. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 
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