
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för Undervisning, Kommunikation och Lärande 

Examensarbete 10 p 
Allmänna utbildningsområdet (41-60 poäng) 
Vårterminen 2007 
Examinator: Lena Geijer 
English title: Perceptions and opinions among nursery school 
teachers about the pedagogical possibilities and obstacles in the 
circle time of the nursery school  

Pedagogers 
uppfattningar om 
möjligheter och hinder i 
förskolans samling 
Av Anna Nord och Katarina Zelizi 



 

Sammanfattning 
Avsikten med denna studie är att öka kunskapen om hur förskollärare uppfattar det 
pedagogiska syftet med samlingen. Vi har använt subjektskapande som analysbegrepp, 
vilket vi har hämtat från Elisabeth Nordin Hultmans doktorsavhandling (2004). Vi har 
analyserat hur pedagogerna uppfattar att barnen kan påverkas av samlingens 
pedagogiska utformning. Metoden vi använde i denna studie var fokusgruppsamtal. 
Förskollärarna diskuterade bl.a. planering och flexibilitet, antalet vuxna i samlingen, 
dess tidpunkt samt barns och vuxnas valmöjligheter. I diskussionen lyfter vi fram frågan 
om saker görs av tradition och rutin eller inte samt om pedagogerna utgår från barnens 
intresse och ser deras kompetens oavsett ålder. I fokusgruppsamtalet kunde 
förskollärarna genom sina uttalanden inspirera varandra i tankarna kring det 
pedagogiska syftet med samlingen. En förskollärare föreslog att de kunde ta bort 
samlingen och flera ansåg att de inte behövde ha den varje dag. 

Nyckelord 

Pedagogik, förskola, samling, fokusgrupp och subjektskapande. 

 
 

 



Förord 
Vi vill här tacka personer som på olika sätt har hjälpt oss i arbetet med denna uppsats. 
Först och främst vill vi tacka de förskollärare som deltog i fokusgruppsamtalet, utan er 
hade inte detta arbete varit möjligt att genomföra. Vår handledare Anna-Lena Rostvall 
har bidragit med idéer som gjort uppsatsens innehåll stimulerande och intressant. Vi vill 
även tacka två för oss närstående personer som har korrekturläst studien. 

Vi har skrivit uppsatsen tillsammans och har delat på ansvaret för resultat och 
diskussion. Anna har tagit ansvar för kapitel 1 och tidigare forskning i kapitel 2, medan 
Katarina har ansvarat för teoretiskt perspektiv i kapitel 2 samt kapitel 3. 
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Kapitel 1 Bakgrund 

Samlingen genom historien, traditioner och 
pedagogiska syften 
Samling är ett vanligt inslag i förskolan. Som uppsatsämne har vi valt att undersöka ”det 
pedagogiska syftet med samlingen”. Samlingen har en lång tradition bakom sig och vi blev 
därför intresserade av om pedagogerna är medvetna om samlingens syfte. Det är kanske så 
att samlingen utgör en rutin som de inte reflekterar över. Lena Rubinstein Reich (1996, 
s.13) skriver att enligt en svensk undersökning rörande samlingens innehåll och form är 
samlingen i förskolan något som förekommer varje dag på alla daghem och 
deltidsförskolor. Den tradition som dominerade helt i Sverige på 1930-talet var Friedrich 
Fröbels (1782- 1852) (ibid, s.28 ff.). Samlingens ursprung, både att gruppen sitter i cirkel 
och dess innehåll t.ex. rörelse, naturupplevelser och årstider, återfinns i hans pedagogik. 
Ellen och Maria Moberg har spelat en stor roll som traditionsförmedlare. De ledde 
seminariet i Norrköping som påbörjades kring förra sekelskiftet och var båda skolade i en 
fröbeltradition i Tyskland. Fröbels efterföljare tog in samlingen som ett dagligt moment i 
Kindergarten. Rubinstein Reich (ibid, s.35 f.) anser att det möjligen i första hand var på 
grund av Elsa Köhlers aktivitetspedagogik i mitten av 1930- talet som fröbelpedagogiken 
försvagades. Köhler införde begreppet intressecentrum där utgångspunkten för 
pedagogiken är barnens intresse. Samlingen skulle enligt henne vara väl förberedd och 
innehålla sång, saga och samtal och pågå i 20-30 minuter. Samlingen hade ett syfte, ett 
lärandemål, som skulle vara sammankopplat med barnets utveckling och vara anpassat till 
barnen.  
 
Enligt 1946 års statliga utredning om förskolan var det viktigt för barn med 
medbestämmande, att vara i grupp och att lära sig av varandra. För barn 5-7 år var det 
huvudsakliga syftet med samlingen att barnen lärde sig att vara i grupp. Detta syfte gällde, 
enligt utredningen, dock inte för barn under 2 år eftersom de är för unga för att utveckla 
gruppkänsla. Samtalet var ett viktigt moment i samlingarna under denna tid. Samtalets vikt 
togs vidare upp i en artikel 1947 i tidskriften Barnträdgården, ”Andlig kost för 
samlingsstunden”. I denna uppgavs att gruppsamtal gör att gruppkänslan stärks och att det 
gör att barnen får möjlighet att tala om sina tankar. I artikeln sades att det i många hem inte 
finns någon som har tid att lyssna till barnet och att samlingen kan ge kompensation för 
detta. Speciellt viktigt ansågs det vara för de mer tillbakadragna barnen att de fick träning i 
att tala högt i grupp. I artikeln stod att den improviserade samlingen inte var lätt. Det 
varnades för att den ovane pedagogen måste akta sig för att fastna i ett handlingsschema 
och ta till sig en simplifierad arbetsmetod som sedan kunde vara svår att släppa.  
 
I läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (s.4 f.), står det att förskolan ska lägga basen för ett 
livslångt lärande. Arbetet i förskolan ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla deltagande 
barn. Barnen ska ha en betydelsefull och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska 
stödja barnen i utvecklingen av en positiv självuppfattning som lärande och skapande 
individer. Arbetslaget ska ansvara för att barnen ska uppleva verksamheten i barngruppen 
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som rolig och meningsfull när det gäller att lära sig nya saker (Lpfö-98, s.10). Dessutom 
ska arbetslaget tillvarata barns vetgirighet och förstärka barns förtroende till den egna 
förmågan.  

Undersökningsområde 
Undersökningsområdet vi har valt är samlingens pedagogik i förskolan. Vi har dock 
begränsat oss till att analysera några förskollärares uppfattningar om det pedagogiska syftet 
med samlingen genom ett fokusgruppsamtal. För att öka vår kunskap om samlingens 
betydelse, innehåll och ursprung har vi utgått från Rubinstein Reichs (1996) bok, som 
bygger på hennes doktorsavhandling om samling i förskolan. Den innehåller tidigare 
forskning, samlingens historik, observationer och intervjuer om samlingen på några 
förskolor. Syftet med hennes bok är att lyfta fram ramar och möjligheter för förskolans 
samling. Enligt henne finns det inte så många undersökningar om samlingens existens, vad 
den innehåller och hur den är upplagd (Rubinstein Reich, 1996, s.13).  

Det finns olika antaganden om fenomenet samling. Rubinstein Reich (ibid, s.52) menar att 
samlingen kan ses som en ritual eller ceremoni som sker dagligen. Det brukliga är att den 
är på en bestämd plats, vid samma tid och enligt samma föreskrifter. Boken ”Lyssnandets 
pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete” av Ann Åberg och Hillevi Lenz 
Taguchi tar upp samlingen och betydelsen av att pedagogerna lyssnar på barnen när de 
utformar sin pedagogik. Åberg (Lenz Taguchi, 2005, s.36) menar att samlingen var en av 
många rutiner på hennes förskola. Vi frågar oss om det kan bli några konsekvenser för 
barns möjligheter till lärande i samlingen om pedagogerna följer en rutin istället för att utgå 
från barnens intresse när de utformar samlingen. Genom att vi valde fokusgruppsamtal som 
metod skulle deltagarna i diskussionen om det pedagogiska syftet med samlingen kunna 
inspirera varandra till andra sätt att utforma samlingen pedagogiskt än det traditionella.  

Rubinstein Reich (1996, s.52 f.) menar vidare att samlingen också har stora möjligheter att 
föra över normer, idéer, värderingar och även att övervaka och disciplinera. Vi undrar om 
pedagogerna är medvetna om vilken makt den pedagogiska utformningen har över barnen.  

Ett sätt att betrakta pedagogiken i förskolan är det Elisabeth Nordin Hultman (2004, s.180) 
lyfter fram i sin avhandling ”Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande”. Hon vill 
bidra till att se utformningen av pedagogiken och planeringen av undervisningen som 
viktig för barns prestationer och sätt att vara. Därför vore det intressant att i förskollärarnas 
uttalanden analysera hur pedagogerna uppfattar att barnen påverkas av samlingens 
pedagogiska utformning.  

Ann Granbergs bok om småbarnsmetodik har vi också funnit relevant för vår studie. Hon är 
förskollärare och vill genom sin bok föra fram hur viktig vardagspedagogiken är för barns 
lärande.  
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Syfte och problem 
Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur förskollärarna uppfattar det 
pedagogiska syftet med samlingen. Ett ytterligare syfte är att analysera hur pedagogerna 
uppfattar att barnen påverkas av samlingens pedagogiska utformning.  

Forskningsfråga/problemformulering 

• Hur uppfattar förskollärarna det pedagogiska syftet med samlingen?  

• Hur uppfattar pedagogerna att barnen påverkas av samlingens pedagogiska 
utformning?   
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv – 
tidigare forskning 

Teoretiskt perspektiv 
Vi börjar med att beskriva förskolans historik för att sedan ta upp Nordin Hultmans 
avhandling som vi hämtat analysbegreppet subjektskapande ifrån (se under rubriken 
”Centrala begrepp”).   

Under tidigare forskning tar vi upp litteratur kring samlingen och dess pedagogik. Vi sökte 
tidigare forskning på Libris uppsök med sökorden förskola och samling. Vi fann en c-
uppsats där om samlingen (Samlande möten av Andersson och Zahn) där författarna hade 
använt sig av ”Småbarnsmetodik” av Ann Granberg. Den boken fann vi användbar även till 
vår uppsats. Med hjälp av sökordet subjektskapande hittade vi Nordin Hultmans 
avhandling (2004) på Libris. Rubinstein Reichs avhandling ”Samling i förskolan” fann vi 
genom sökmotorn Google med sökorden samling i förskolan. 

Förskolans historik  

Vi beskriver här kort förskolans historia för att få en förståelse för vad som har påverkat 
förskolans pedagogiska utformning och varför denna utformning ser ut som den gör i dag. 
Förskolan har sitt ursprung i barnkrubban, i barnträdgården (Kindergarten) och till viss del 
i småbarnsskolan (Rubinstein Reich, 1996, s.27 f.). Alla tre institutionerna hade olika 
funktioner och baser för sin verksamhet. Den tidiga barnkrubban och småbarnsskolan tog 
hand om de fattiga barnen. Barnkrubban behövdes för att passa barn till arbetande mödrar, 
vilka ofta var ensamstående. Barnträdgården däremot hade främst en pedagogisk uppgift 
och där gick överklassbarnen. Fröbeltraditionen dominerade den pedagogiska traditionen 
fram till 1930-talet i Sverige. Därefter kom en reformpedagogik som grundade sig på 
utvecklingspsykologin (ibid, s.35). Elsa Köhler, österrikisk reformpedagog som 
samarbetade med Fröbelinstitutet i Norrköping, framhöll att ett överflöd av pedagogiskt 
material är viktigt för barnens aktiviteter och lärande (Nordin Hultman, 2004, s.122).  

Det kom en förändring i och med Barnstugeutredningen, som skrevs 1968 – 1972 
(Rubinstein Reich, 1996, s.40 ff.). En trend spreds då i samhället att man skulle bryta med 
den traditionella pedagogiken i förskolan. Den ekonomiska tillväxten ledde till fler 
kvinnliga arbetstagare, men också arbetslivet var i förändring, vilket innebar nya behov och 
krav för arbetstagare. Människan skulle utvecklas till en självständig individ med förmåga 
att influera och förändra. Följderna blev att barnomsorgen byggdes ut och att en ny 
förskolepedagogik föreslogs. Barnstugeutredningen förordade en dialogpedagogik där 
pedagogens dialog med det enskilda barnet fokuserades. I Socialstyrelsens arbetsplan från 
1981 och i Familjeunderstödsutredningens betänkande samma år kom åter gruppen i fokus 
som metod i förskolans pedagogik. 1987 gav Socialstyrelsen ut ett pedagogiskt program 
där förskolans skolförberedande funktion inte längre sågs som viktig. Istället lyftes den 
traditionella förskolemetodiken fram med ett temainriktat arbetssätt. I förskolans dagliga 
verksamhet ansågs vård och omsorg och en balanserad dagsrytm mellan t.ex. egna och 
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vuxenledda lekar vara betydelsefulla. Samlingen förordades eftersom den kunde ge en 
grupp- och samhörighetskänsla. 

Utvecklingspsykologins betydelse i förskolan 

För att förstå det Nordin Hultman skriver om subjektskapande under rubriken 
”Subjektskapande” har vi här med en kort beskrivning av modernismen.  

Nordin Hultman beskriver utvecklingspsykologins ursprung och vilken roll den spelar i 
dagens förskola och skola. Utvecklingstänkandet inom psykologin kommer från 
modernismens idéer om att det finns något lagbundet i världen (ibid, s.35). Allt fler 
områden och företeelser i samhället och kulturen kom under modernismen att beskrivas 
med vetenskapliga kategoriseringar. Industrialismen ledde till en tidsindelning där klockan 
styrde arbetarna (ibid, s.93 ff.). Historien visar att människan har blivit alltmer 
disciplinerad när det gäller tid och förflyttningar mellan rum. Författaren Lennart 
Lundmark anser att tidsbegreppet är något konstruerat som endast existerar i vårt 
medvetande. Förskolans traditionella uppdelning av dagen är därför inte något nödvändigt. 
I de svenska förskolorna som Nordin Hultman har undersökt var samlingen mellan klockan 
9.00 och 9.25. Hon hänvisar till en förskolestudie som visar att pedagogerna är lika 
underkastade rutiner och planering som barnen (ibid, s.105). Styrningen blir opersonlig och 
otydlig. Michel Foucault (ibid, s.51) menar att själva rummet har makt att tillerkänna 
människor deras identiteter och frambringa deras subjektivitet. Hur rummet organiseras i 
skolan t.ex. påverkar subjektskapandet. Rum och platser är diskursiva, de bär t.ex. upp 
maktrelationer som när läraren står längst fram i klassrummet framför eleverna.  

Flera studier lyfter fram att barn- och utvecklingspsykologisk forskning och teoribildning 
dominerar som fundament när det gäller kunskap i förskolan och skolan, vilket också 
märks i den pedagogiska praktiken (ibid, s.104). Psykologisk forskning och teoribildning 
om barn har fram till 2000-talet präglats av att man sett att barns utveckling sker stegvis 
(ibid, s.35 ff.). Det har funnits många olika teorier om hur barn lär och utvecklas, t.ex. en 
mognadsteoretisk kunskapssyn skriver Nordin Hultman. Olikheterna mellan teorierna har 
kommit i skymundan eftersom man har koncentrerat sig på de kunskapshypoteser som 
teorierna utgått ifrån. De delar alla ”den modernistiska och gemensamma kunskaps- och 
verklighetssynen”.  Det finns dock sedan senare delen av 1900-talet en tendens till att vår 
moderna världsbild och kunskapssyn inte längre tas för given.  

Subjektskapande 

Nordin Hultman (ibid, s.176) jämför här hur barnet ses i modernistiskt respektive i ett 
poststrukturellt synsätt. Identitets- och subjektskapande är en pågående process där t.ex. ett 
barn”uppstår” på olika sätt i olika situationer. Barnet är ”aldrig ’identisk’ med sig själv” i 
ett poststrukturellt synsätt, utan barnet har flera identiteter eller sätt att vara på. Det finns 
inte något förutsatt ”inne” i barnet som kan betecknas som ett karaktärsdrag, utan barnets 
karaktärer är olika. När barnen säger och gör något kan det ses i förhållande till att de gör 
något meningsfullt i verkliga situationer utan behovet av att se till bakomliggande 
utvecklingsprocesser. Istället för att individualisera blir det intressant att se till möjligheter 
och hinder i de miljöer där barnen agerar och betraktas. När något uttalas om ett barn 
innefattar uttalandet även något om sammanhanget och miljön som barnet befinner sig i. 
En annan möjlighet i det poststrukturella tänkandet är att uppfatta miljöns betydelse för det 
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identitets- och subjektskapandet som sker här och nu. I utvecklingstänkandet däremot 
bedöms det som erbjuds barnet i förhållande till vilken betydelse det kan ha i framtiden.  

Vi kommer att i denna uppsats använda begreppet subjektskapande som ett analysverktyg. 
Vi vill i förskollärarnas uttalanden undersöka hur barnens subjektskapande kan påverkas av 
den pedagogiska utformningen. Det är den pedagogiska utformningen som barnen påverkas 
direkt av och den utformas i enlighet med pedagogernas syfte. 

Pedagogisk utformning 

Nordin Hultman (ibid, s.180) skriver följande om den pedagogiska utformningens 
betydelse för barns prestationer:  

Ett bidrag som jag velat göra är således att öppna för att se utformningen av pedagogiken och 

uppläggningen av undervisningen som betydelsefull för barns sätt att vara och prestera. 

Bakgrunden är som jag tidigare framhållit, att det enligt ett flertal studier ensidigt är i barnen som 

orsakerna och förklaringarna till deras handlingar söks. Det är mot barnen som observationer och 

förändringsinsatser riktas, medan pedagogikens utformning i större utsträckning betraktats som 

given och i stort sett förblivit oförändrad (Nordin Hultman, 2004, s.180). 

Nordin Hultman skriver att pedagogikens utformning har setts som given och inte har 
förändrats och därför skulle det kunna vara så att pedagogerna utan att reflektera över det 
ser det som att barnen genom sitt agerande orsakar problem i samlingen. Om pedagogerna 
istället försöker finna anledningen till problemen i sin pedagogiska utformning skulle de få 
möjlighet att göra samlingen meningsfull för barnen. 

Nordin Hultman visar på betydelsen av att fråga sig hur det pedagogiska syftet påverkar 
barns subjektskapande. Hon frågar sig vad det är som gör att barn kan infogas i 
pedagogiskt planerade aktiviteter som de oroar sig för och ideligen misslyckas i, vilket gör 
att de uppfattar sig som dåliga och avvikande (ibid, s.191 f.). Den pedagogiska ordningen 
kan frambringa negativa identiteter och innebära utanförskap också för de yngre barnen. 
Nordin Hultman menar att orsaken till att barn tvingas in i situationer som är påfrestande 
för dem är att de ständigt måste förberedas för framtiden. Hon ger som exempel att en 
pojke som har svårt att sitta still och lyssna måste träna på det, eftersom det är en färdighet 
han behöver behärska i framtiden, i skolan. Nordin Hultman refererar till psykoanalytikern 
Anne-Lise Lövlie som menar att barns trygghet inte främst beror på en relation till en 
vuxen, utan på om de kan handla och vara aktiva när de vill och behöver det (ibid, s.185 f.). 
De står då i en subjektrelation istället för en objektrelation, menar Nordin Hultman. När 
barn tar del av intressanta sysselsättningar och framkallar meningsfulla sammanhang kan 
man inse att det sker något ”gott”, anser Nordin Hultman (ibid, s.201). Hon menar att de 
händelser som är lärorika och fascinerande för barnen skulle kunna utgöra ett pedagogiskt 
fokus och en pedagogisk utmaning.  

Tidigare forskning 
Samling i förskolan 

Samlingar finns på nästan alla förskolor, deltagandet i samlingar utgör en del av ett barns 
socialisation (Rubinstein Reich, 1996, s.9.). När det gäller förskolans olika moment, är 
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samlingen ett moment där barnen mest påtagligt måste inordna sig i gruppen och ur den 
aspekten har samlingen likheter med skolan. Rubinstein Reich (ibid, s.7 f.) menar att 
följande betydelser för samling enligt Svensk Ordbok passar på förskolan: ”att gemensamt 
komma tillsammans”; ”psykisk skärpning” eller ”koncentration”. Det vanligaste och det 
mest jämlika sättet att sitta och samtala i samlingen är i en cirkel. På det sättet ser alla 
varandra och är på lika avstånd till centrum skriver Rubinstein Reich.  

Andra benämningar på samling 

Ann Granberg (1999, s.66 f.) tar upp andra namn på samling, som möte, träff eller grupp. 
De kan ha prefix som uppger tid eller innehåll t.ex. sångsamling, morgonmöte, femårsträff 
och tvärgrupp. 

I Rubinstein Reichs forskning hävdade en förskollärare som arbetade på förskola under 
1970-talet att samlingarna fortfarande fanns, men man hade andra ord för dem, t.ex. 
stormöte (ibid, s.41). Personalen var negativt inställd till hur samlingen utövades eftersom 
pedagogerna inte tog tillvara barnens erfarenheter.  

Samlingens syfte  

Rubinstein Reich (1996, s.14) tar upp att vissa undersökningar visar att de intervjuade 
pedagogerna har olika åsikter om samlingens syfte. Några ser den som undervisande, andra 
som ett tillfälle att träna att samtala i grupp och lyssna på andra. En del ser den som en 
förberedelse inför skolan. 

Samlingens innehåll 

Svenska och utländska undersökningar visar att samlingen läggs upp på liknande sätt och 
innehåller liknande moment på de olika förskolorna (Rubinstein Reich, 1996, s.13). De 
innehåller t.ex. samtal, sång, musik, rörelse, sagor, upprop, väder, almanackan och 
förmedling av information. Ursprunget till samlingen både att sitta i cirkel och innehållet 
däri, t.ex. rörelse, naturupplevelser, årstider, finns i Fröbels pedagogik (ibid, s.28). Maria 
Moberg som var skolad i en fröbeltradition, skriver i boken om samlingens upplägg, att 
barnen bör få leka någon timme innan samlingen påbörjas eftersom barnen är fulla av 
energi när de kommer på morgonen (ibid, s.34). Den demokratiska fostran i samlingen blev 
viktig vid andra världskrigets slut (ibid, s.49). I samlingen fanns spår av ordning och 
lydnad vilket kunde kopplas till samhällsideologin. Något som blev synligt var att 
tidsdisciplineringen spelade stor roll i samlingen, t.ex. genom en användning av 
almanackan.  

Efter att ha dokumenterat samlingen på förskolan förstod pedagogen Ann Åberg (Lenz 
Taguchi, 2005, s.35 f.) att hon hade fastnat i gamla mönster. Pedagogerna genomförde sitt 
planerade innehåll utan att ta hänsyn till barnens synpunkter. När samlingen inte fungerade 
ansåg pedagogerna att orsaken kunde hittas hos barnen. Tillsägelser om att barnen skulle 
sitta still tog upp en stor del av tiden i samlingen. Genom sitt nätverk blev de medvetna om 
frågor som vem samlingen var till för och vilket syfte de hade med samlingen. Samlingen 
var en av många rutiner på förskolan. Pedagogerna hade inte reflekterat tidigare över vad 
som hade hänt under samlingen utan gick bara vidare.  
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Samlingen började nu användas som ett verktyg för etik och demokrati (ibid, s.36 ff.). 
Istället för att den vuxne skulle förmedla kunskap till barnen fick nu barnen börja ansvara 
för och vara delaktiga i valet av samlingens innehåll tillsammans med pedagogerna. När 
pedagogerna utgick från barnens förslag till samlingens innehåll började de med samlingar 
i små grupper. Det var inte viktigt att alla barn var med på alla samlingar, utan pedagogerna 
började tänka ut vilka barn som skulle kunna ha intresse av att delta i en viss samling. 
Barnen fick t.ex. utbyta idéer om hur de hade gått tillväga i sina arbeten i lera med hjälp av 
dokumentation. Barnen var entusiastiska och det fanns inte längre ett behov av tillsägelser 
från pedagogerna.  

Ritualer 

Samlingen kan även ses som en ritual eller ceremoni som sker dagligen (Rubinstein Reich, 
1996, s.52 ff.). Det brukliga är att den är på en bestämd plats, vid samma tid och enligt 
samma föreskrifter. Med ett upprepande av ritualer varje dag kan deltagarna känna en 
identitet och en samhörighet. På ett djupare plan kan ritualerna bidra till att inplacera 
individen i gruppen. Ett gemensamt syfte för all undervisning och uppfostran är 
anpassningen till samhället. Detta syfte har även ritualerna. Ritualerna visar också vem som 
är ledare och tydliggör de sociala positionerna. Sammantaget kan samlingen ses som en 
ritual men också med stora möjligheter att föra över normer, idéer, värderingar och även att 
övervaka och disciplinera. Om samlingen ses som i första hand en ritual eller rutin och inte 
ett tillfälle att lära, då motiveras upprop, räkna barnen och almanackan, speciellt då de äger 
rum i grupper av barn i varierande åldrar. Ritualerna förmedlar då inte kunskap utan de är 
till för att ge barnen trygghet, ordning och kontinuitet. Dagen får struktur genom 
samlingen. Genom att delta i samlingen kan barnen känna gemenskap och få individuell 
uppmärksamhet vilket kan bidra till barns identitetsutveckling. När barnen sitter på en 
särskild samlingsmatta eller samlingsfilt kan de bli uppmärksamma och koncentrerade 
(Granberg, 1999, s.70).  

En eller flera pedagoger i samlingen 

I Rubinstein Reichs (1996, s.94 ff.) intervjuer, refererade i hennes avhandling, framgår att 
de flesta av personalen på förskolorna tyckte att det var positivt att vara fler än en vuxen i 
samlingen. Barngruppens storlek spelade ingen roll, men däremot åldern på barnen, om det 
var små barn ansågs det vara bäst att vara flera vuxna. En tyckte dock att det var lättare att 
fånga barnens uppmärksamhet och tala med dem när hon var ensam vuxen i samlingen. 
Hon var rädd för att göra fel, något som kommenteras av vuxna men som barnen inte 
märker. Det kan motverka oordning och göra det lättare att hålla sig till rutiner och 
planering när flera vuxna deltar i samlingen, menar Rubinstein Reich. Hon frågar sig dock 
om detta också gör att pedagogerna håller rutinerna så mycket att de får svårare att lösgöra 
sig ur dem och inte märker när samlingarna omvandlas till trista arrangemang. Hon hävdar 
att fördelen med att vara ensam är att pedagogerna då vågar mer, flexibiliteten ökar, vilket 
kanske gör att man utgår mer från barnen.  

Pedagogrollen 

Granberg (1999, s.69 f.) anser att en pedagog bör leda samlingen under en lång tid (t.ex. en 
termin) för tryggheten och kontinuitetens skull. Pedagogen blir då säkrare och dennes 



  9  

energi kan användas till att ta till sig barnens reaktioner och tolka och svara på dessa. 
Pedagogen behöver då inte längre lägga energi på att vara nervös, komma ihåg saker och 
koncentrera sig. Granberg hävdar att när pedagogen tycker att samlingen är viktig och 
tycker om att leda den förmedlar denne att samling är något roligt. Om barn inte vill delta 
kan orsakerna vara att den som håller i samlingen inte har lyckats fånga barnens 
uppmärksamhet eller att barnen själva är mitt uppe i att lösa en uppgift som är mer 
betydelsefull för dem. Vid ett sådant tillfälle kanske man ska vänta med samlingen. Sådan 
insikt saknas oftast hos pedagogerna i de studier som Nordin Hultman hänvisar till, som 
förmedlar budskapet att orsaker till barns handlingar enbart söks hos barnen istället för i 
den pedagogiska utformningen.  

Ett framgångsrikt deltagande i samlingen 

En undersökning av samlingar i en amerikansk förskola med en grupp 3-4 åringar visade 
att deltagarna måste behärska flera komplexa och outtalade regler för att klara av att delta i 
samlingarna (ibid, s.58 f.). En undersökning av ett klassrum för barn i åldern 5-7 år pekade 
på att lärarens sociala användning av rummet visade att samlingsplatsen hade en särskild 
betydelse. Läraren kontrollerade barngruppen bäst i samlingsutrymmet och hon gick därför 
dit då hon ville få gruppens uppmärksamhet. Forskare menar att de förskolebarn som 
misslyckas med att tyda förskollärarens signaler, sätt att röra sig och utnyttjandet av 
rummet, kan bli barn som får svårigheter i skolan. 

Flickor understimuleras 

I en och samma samling verkar barnen lära sig olika mycket beroende på social bakgrund 
och kön, skriver Rubinstein Reich (ibid, s.73 f.). Arbetarklassbarnen fick inte träna lika 
mycket på språkspelet som de andra barnen enligt en undersökning på en 
förskoleavdelning. Majoriteten av barnen, och då särskilt flickorna, talade sällan eller 
aldrig i samlingarna. I en engelsk undersökning jämfördes hur fyraåringar med olika social 
bakgrund lärde sig i förskolan respektive i hemmet. Pedagogen stimulerade barnen mindre 
än mamman. De fyraåriga flickorna observerades och de från medelklassen verkade ha 
förtroende för lärarna i motsats till arbetarklassflickorna. Flickorna från arbetarklassen 
upplevde troligtvis miljön i förskolan som främmande och verkade inte så säkra och mogna 
som de egentligen var. Förskollärarna förenklade sitt språk till dessa flickor och de fick 
aldrig möjlighet till komplicerade samtal. Flickorna blev därigenom understimulerade 
samtidigt som förskollärarna fick bekräftat att flickorna inte klarade av mer komplicerade 
samtal. 

Centrala begrepp 
Vi har valt att diskutera förskollärarnas uppfattningar om det pedagogiska syftet med 
samlingen med utgångspunkt i begreppet subjektskapande hämtat från Nordin Hultmans 
avhandling (2004). 

Subjektskapande  

Nordin Hultmans (2004, s.23) överordnade syfte med sin studie är att bidra med ett 
perspektiv som kan vara med i samtal om barns identiteter och subjektskapande i miljöer i 
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förskolan och skolan. Med tanke på att diagnosticeringen av varje barn har ökat och att fler 
och fler barn verkar ha någon svårighet har hon fokuserat på förutsättningarna för hur 
bilderna av barnet frambringas. Hennes studie handlar både om hur barn skapar sina egna 
identiteter och uppfattar sig själva som subjekt och om hur de ses och beskrivs av andra 
(ibid, s.13). Hon undersöker vilka villkor för barns identitets- och subjektskapande som 
pedagogiska miljöer består av. Hon ser till material, tid och rum i de pedagogiska rummen 
samt vilka föreställningar om barn och om hur barn ska vara som finns i miljöerna. Något 
annat som hon studerar är vilka möjligheter som finns när det gäller meningsfulla 
sammanhang och aktiviteter för barnen. Dessutom utreder hon om det är möjligt för barn 
att skapas och skapa sig själva som barn med intresse, koncentration och kompetens i ett 
berikande förhållande till den pedagogiska miljön.  

I diskussionen skriver vi att barnens subjektskapande påverkas positivt eller negativt. Med 
det menar vi vilka positiva eller negativa konsekvenser olika faktorer i samlingen kan få för 
barns subjektskapande. 
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Kapitel 3 Metod 

Urval 
Valet av metod blev fokusgruppsamtal efter att ha läst litteratur om denna metod. Victoria 
Wibeck (2000, s.39 f.) skriver att man kan utnyttja gruppdynamiken i fokusgruppsamtalet 
genom att deltagarna omformulerar och prövar sina åsikter tillsammans. Denna 
gruppdynamik används ofta som argument för att använda intervjuer i grupp istället för att 
använda sig av individuella intervjuer. Genom vårt fokusgruppsamtal skulle pedagogerna 
kunna inspirera varandra i diskussionen kring det pedagogiska syftet med samlingen. När 
de inspirerar varandra kan diskussionen och kunskapen om det pedagogiska syftet med 
samlingen utvecklas och fördjupas. Wibeck (2000, s.39 f.) hävdar att det kan vara lättare att 
praktiskt ordna individuella intervjuer, eftersom det kan vara svårt att hitta en tid som 
passar alla deltagare i en grupp eller att finna en lokal som är tillräckligt nära för alla. Från 
början hade vi tänkt att alla förskollärare skulle arbeta med barn i samma ålder och ha olika 
pedagogiska inriktningar, men detta fick vi frångå eftersom det var svårt att hitta 
förskollärare som kunde delta i fokusgruppsamtalet på den aktuella dagen och tiden. Det 
blev slutligen sex förskollärare som kunde närvara i diskussionen vilket är ett par fler än 
minimiantalet på fyra deltagare. Vi ville gardera oss mot ett eventuellt bortfall av deltagare 
och med sex deltagare hade vi en tillräcklig marginal. Vi har benämnt förskollärarna med 
nummer 1-6 i uppsatsen. Förskollärare 1, 5 och 6 arbetar med de äldre barnen 3-6 år, 
förskollärare 2 och 3 arbetar med barn 1-4 år, medan förskollärare 4 arbetar med barn 1-6 
år.  

Med tanke på att förskollärarna i vår studie kom från tre olika stadsdelar i Stockholm skulle 
de eventuellt kunna tänka på skilda sätt. Därmed skulle de kunna bidra med olika synsätt i 
fokusgruppsamtalet. Wibeck (ibid, s.52) ser det som betydelsefullt att gruppdeltagarna har 
något gemensamt, t.ex. att de kommer från en viss del av landet. Den som forskar vill dock 
ofta använda sig av områden där åsikter och erfarenheter sannolikt är olika. Syftet med en 
fokusgruppstudie är ändå inte att dra statistiskt baserade allmänna slutsatser om hela 
grupper och populationer, menar Wibeck (ibid, s.123).  

Uppläggning och genomförande 
Ordet fokus anger att diskussionen ska handla om ett på förhand redan bestämt ämne (ibid, 
s.9). Fokusgruppsamtalet inleds av moderatorn, eventuellt med hjälp av ett 
stimulusmaterial. Det kan vara en fördel att skicka ut ett textmaterial i förväg istället för att 
ge det på plats eftersom olika personer läser olika snabbt och kan behöva mer tid att tänka 
igenom dess innehåll. Vi använde oss av frågor som stimulusmaterial av det valda ämnet 
och dessa skickades ut i förväg i ett brev (se bilaga 1). Tyvärr hade ett par av deltagarna 
inte fått brevet, men de fick då läsa det på plats istället. En av frågorna i brevet handlade 
om vad som är förskollärarnas pedagogiska syfte med samlingen. Det var den frågan som 
pedagogerna uppmanades att besvara i början av fokusgruppsamtalet i enlighet med 
avsikten med denna uppsats. Exempel på frågor som berör barnens subjektskapande är hur 
det fungerar att genomföra pedagogernas planerade innehåll i samlingen, om barnen är 
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delaktiga i samlingen, hur pedagogerna placerar sig själva och barnen i rummet. Om 
pedagogerna genomför sitt planerade innehåll i samlingen t.ex. utan att kunna fånga 
barnens intresse, skulle kanske barnen börja agera störande i samlingen och därför få 
tillsägelser. Barnens subjektskapande skulle då kunna påverkas negativt. Wibeck menar att 
frågorna i fokusgruppsamtalet gärna kan vara öppna och att de kan ställas under 
diskussionen för att hålla denna vid liv (ibid, s.25). Vi försökte därför göra frågorna så 
öppna som möjligt.  

Wibeck (ibid, s.131) anser att man ska försöka få fokusgruppsdeltagarna att trivas och 
känna sig avspända redan i början av samtalet. Därför började vi samtalet med en fikapaus. 
Vi hade meddelat i brevet att vi skulle föra anteckningar under fokusgruppsamtalet. En 
tumregel enligt Wibeck är att anteckna så mycket som möjligt under diskussionen, 
eftersom det kan vara svårt att hålla isär vem som säger vad (ibid, s.84). Man bör också 
berätta varför man antecknar innan diskussionen påbörjas. Vi spelade in 
fokusgruppsamtalet på bandspelare och förklarade för förskollärarna att vi skulle föra 
anteckningar också eftersom det inte skulle framgå av bandspelaren vem som sade vad. 

Anna var den som ledde fokusgruppsamtalet i egenskap av moderator. Moderatorns roll i 
en fokusgrupp är att vara i bakgrunden så att deltagarna kan samtala med varandra och inte 
med moderatorn (ibid, s.25). Moderatorn ska dock ha beredskap för att gå in om de helt 
kommer ifrån ämnet (ibid, s.46). Wibeck (ibid, s.45) nämner Morgan (1996) som skiljer på 
strukturerade och ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Det blir alltmer strukturerat ju mer 
moderatorn styr, medan det blir ostrukturerat om denne inte lägger sig i utan låter 
gruppdeltagarna tala fritt med varandra. Målsättningen är att det ska bli en fri diskussion 
bl.a. för att få fram spontana föreställningar. Anna lät fokusgruppsamtalet föras fritt, men 
eftersom samtalstiden var begränsad till en timme styrde hon vid behov upp samtalet för att 
få svar på uppsatsens syfte. Fokusgruppsamtalet blev därför delvis strukturerat. När 
moderatorn blandar sig i mycket kan denne försäkra sig om att ämnesaspekterna kommer 
med, menar Wibeck (ibid, s.45). Anna upplevde det som att speciellt en person var 
dominant medan en annan var tyst och gick då in och ställde en fråga till den tysta 
förskolläraren senare. Som Wibeck (ibid, s.47) säger bör moderatorn gå in om någon 
dominerar eller är tyst (ibid, s.47). När gruppdeltagarna inte känner varandra kan det bli så 
att de personer som normalt är blyga blir ännu mer tystlåtna medan starka personer 
dominerar (ibid, s.52).  Katarina var assistent till Anna vid samtalet och tänkte därför på att 
inte lägga sig i eller visa vad hon tyckte. Av en assistent krävs att denne är intresserad av 
ämnet ifråga och undviker att reagera på negativa kommentarer (ibid, s.77). Denne ska 
observera och inte dominera genom att ta ordet från deltagarna utan bara sammanfatta 
ibland. Vi satt vid ett runt bord i ett avskilt rum och försökte båda två att sitta lite vid sidan 
av. Wibeck (ibid, s.78) menar att man ska sitta vid ett runt bord och att moderatorn och 
assistenten ska sitta avskilda. Moderatorn ska inte sitta vid kortändan, eftersom denne då 
kan upplevas som en ordförande.  

Materialbearbetning 
Vi inledde vår undersökning med att transkribera det inhämtade materialet från 
fokusgruppsamtalet. Vi använde oss av två olika typer av bandspelare och dessa 
kompletterade varandra. Efter transkriptionen beskrev vi resultatet från fokusgruppsamtalet 
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översiktligt. Därefter analyserade vi förskollärarnas uttalanden för att synliggöra innehållet 
i fokusgruppsamtalet, en så kallad innehållsanalys (Wibeck, 2000, s.87). Studien är 
kvalitativ genom att vi har analyserat deltagarnas yttranden i fokusgruppsamtalet. När 
innehållsanalysen påbörjas går man tillbaka till undersökningens syfte eftersom det är 
forskningsfrågan som är styrande för datainsamlingen och analysmetoden (ibid, s.88). 
Innehållsanalysen besvarar vår första forskningsfråga: ”Hur uppfattar förskollärarna det 
pedagogiska syftet med samlingen?”. Analysen handlar i stort sett om att materialet kodas, 
delas upp i mindre delar och att man söker efter trender och mönster. Det centrala i 
analysprocessen är också att jämföra och ställa olika data i motsats till varandra inom en 
grupp och mellan grupper (ibid, s.97). Genom att vi gav förskollärarna olika nummer 
kunde vi enkelt jämföra deras olika uttalanden.  

Vi gick igenom vår transkription och relaterade varje persons uttalanden till texten i Nordin 
Hultmans avhandling (2004). Därefter skapade vi egna kategorier utifrån texten och vi har 
därmed gjort både en induktiv och en deduktiv analys, en abduktion. Vi placerade sedan in 
de olika uttalandena i de tillhörande kategorierna. Kategorierna som hör ihop har delats in i 
två nivåer. Vi markerar om de är över- eller underordnade genom över- och underrubriker. 
Organisation är överordnat innehåll, material, tid, miljö och rum.  Självförtroende hos barn 
är överordnat delaktighet och meningsfulla händelser. Reflektion och utvärdering samt 
yrkesidentitet har inga underrubriker.  

Efter att ha kategoriserat förskollärarnas yttranden i analysen insåg vi att deras uttalanden 
handlade om pedagogikens utformning. Enligt studiens syfte ville vi öka kunskapen om hur 
förskollärarna uppfattar det pedagogiska syftet med samlingen, vilket hör ihop med den 
pedagogiska utformningen. Barnen påverkas av den pedagogiska utformningen, t.ex. 
kategorin delaktighet. Om barnen är delaktiga kan de uppleva sig själva som betydelsefulla. 
I diskussionen utgår vi från analyskategorierna och tolkar deras innehåll med begreppet 
subjektskapande.  

Tillförlitlighetsfrågor 
Vi har bearbetat fokusgruppsamtalet genom att transkribera, sammanfatta och analysera det 
för att slutligen föra en diskussion kring resultatet med de centrala begreppen. Det kan 
tänkas att det finns en risk att uttalandena har fått en annan innebörd under vägen. Vi har 
därför regelbundet gått tillbaka till transkriberingen för att se ett uttalande i sitt 
sammanhang. Genom de redovisade exemplen på uttalanden kan läsaren vidare få en bild 
av hur vi gjort kategoriseringen. Detta har gjorts med syftet att göra forskningsprocessen 
transparent. Sammansättningen av gruppen gjorde fokusgruppsamtalet unikt, menar vi, 
eftersom alla människor är olika och har olika erfarenheter. Att alla var förskollärare och 
arbetade inom förskolan skulle dock sannolikt kunna göra att ett annat fokusgruppsamtal 
med samma syfte skulle kunna få ett liknande innehåll. Vi anser därför att reliabiliteten ur 
denna aspekt var hög. Reliabilitet innebär att olika forskare oberoende av varandra ska 
uppnå samma resultat i studien av ett material vid olika tidpunkter (Wibeck, 2000, s.119 
ff.).  Validitet handlar om att man studerar det man har sagt att man ska studera. Risken i 
ett fokusgruppsamtal är att deltagarna p.g.a. grupptryck inte säger vad de tänker. Det kan 
ha varit så i vårt samtal, en del förskollärare var mer öppna än andra. Å andra sidan uppstod 
en konfliktsituation kring att vara en eller flera pedagoger i samlingen, vilket kan tyda på 
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att deltagarna kände sig fria att uttrycka olika åsikter. Alla uttalade sig, men inte i alla 
frågor. Vissa platser kan kännas främmande för deltagarna i ett fokusgruppsamtal menar 
Wibeck (ibid, s.121). Lokalen var på en av deltagarnas förskola, men vi anser att rummet 
inte heller kändes främmande för de andra deltagarna eftersom de alla arbetar på förskolor. 
Wibeck (ibid, s.25) anser att det fungerar väl att ha ett fokusgruppsamtal på en för 
deltagarna känd plats. Vi tycker oss ha gjort som Wibeck (2000) skriver i sin bok 
”Fokusgrupper”. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod”. Det var inga 
problem med att få fokusgruppdeltagarna att diskutera, alla sade något och en del av dem 
talade gärna och mycket. De data som utvecklas i fokusgrupper är mer ekologiskt valida 
(validitet i levande livet) än om individer ensidigt får uttrycka sina åsikter (ibid, s.122). 
Deltagarna interagerar med varandra och de utbyter tankar och idéer med varandra och 
förändrar dem, menar Wibeck.  

Etiska aspekter 
Vi läste om regler och riktlinjer för forskning på webbplatsen Codex som är 
Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer och drivs tillsammans med Centrum 
för bioetik vid Uppsala Universitet. All forskning som pågår eller har avslutats vid 
universiteten har regler att följa när det gäller offentlighet av allmänna handlingar, t.ex. 
svar på muntliga frågor som skrivits ner av forskaren. Det kan uppstå svårigheter om 
forskaren har lovat sina uppgiftslämnare full konfidentialitet. Detta är något som inte går 
att genomföra utan problem med offentlighetsprincipen. I det brev vi skickade till 
förskollärarna utlovade vi anonymitet avseende deras uttalanden i uppsatsen. I brevet bad 
vi dem också att inte efter samtalet berätta vad var och en hade sagt. Wibeck (ibid, s.115 f.) 
tar upp frågan om anomynitet som det största etiska dilemmat med fokusgruppsamtal. 
Moderatorn kan försäkra att det inte kommer ut några uppgifter om deltagarnas identitet. 
Det är dock inte möjligt att garantera att de andra deltagarna inte lämnar ut information om 
varandra som kommit fram i fokusgruppsamtalet. En fullständig anonymitet är därför svår 
att ge löfte om, men konfidentialitet kan åstadkommas. Wibeck betonar att det är viktigt att 
försäkra sig om att ingen deltagare känner sig kränkt av forskarteamet som privatperson. Vi 
har därför använt oss av siffror istället för namn när vi har bearbetat materialet. Vi förvarar 
inspelningar och anteckningar på ett säkert ställe.  
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Kapitel 4 Resultat 

Beskrivning av data/empiri 
Nedan redovisar vi kortfattat vad som framkom under fokusgruppsamtalet.  

Sammanfattning av fokusgruppsamtalet 

Förskollärarna tog upp olika typer av samlingar. Två förskollärare hade storsångsamlingar 
på sina förskolor. Förskollärare 1 uppskattade mest de spontana samlingarna när barnen blir 
intresserade av något. Flera förskollärare använder sig av almanackan, årstider etc. i 
samlingen. Material som används är flano, sångpåsar, sagopåse, språkpåsar, sångfiskar, 
fiskar i frågelek och känselpåsar. En använder sig av dockor för dramatisering av sagor i 
samlingen och en annan av Waldorfdockor till bl.a. konfliktlösning. I samtalet framkom att 
barnen inte ser de djur som används som utbytbara.  

Förskollärare 1 nämnde att samlingens utformning var olika beroende på barnens ålder.  

Och sen så när man jobbar med de små barnen då hade man en annan typ av samling än vad 

man kan ha med de större, men väldigt roliga samlingar var det också trots att man var den vuxne 

som styrde och bestämde. Så kunde barnen vara delaktiga i det här ändå. 

Ett par förskollärare använder sig av tecken på sina förskolor. Det är ett sätt att skapa 
trygghet för små barn utan talspråk. Förskollärare 3 menade att de inte låter barnen hålla i 
samlingen eftersom det äldsta barnet är tre år.  

En övervägande del av förskollärarna har samlingen på samma ställe inomhus. En svarade 
att de har den där av utrymmesskäl, man ser varandra och materialet finns tillgängligt. En 
annan uttryckte att det är lättare på det sättet att göra samlingen magisk. Någon sade att 
småsaker och leksaker kan vara störande i samlingsrummet. Istället finns där sagor och 
mycket pedagogiskt material. En nämnde att de för trygghetens skull inte byter platser på 
barnen i samlingen. En förskollärare tog upp olika syften med samlingen. Före lunch tittar 
de på vilka barn och pedagoger som är där, de får därigenom gemenskap och de tar upp 
veckans händelser. Två av förskollärarna har diskuterat syftet med samlingen på 
pedagogträffar. Dessa diskussioner har berört att man har samlingen mycket för sin egen 
och inte för barnens skull, samt frågan om i fall alla barnen behöver delta i samlingen. 
Förskollärare 6 uttryckte följande: 

Det är viktigt för barnen att ha inflytande. Inte bara jag som ska komma in och säga att nu ska vi 

göra det här, nu ska vi leka. Det kan bara vara en fråga som barnen ställer. Min kanin har dött eller 

nåt, då börjar man prata om det. 

Hon menade att barnen kan välja att inte vara med på samlingen. En menade att 
närvarouppropet kanske inte behövs utan att barnen istället kan få bekräftelse när de 
kommer. Några berättade att barnen saknade samlingen om den uteblev och att den skapar 
struktur. Rutiner är viktigt för framför allt små barn men även för stora barn ibland. En såg 
samlingen som en möjlighet för alla att få berätta någonting. Något som hon anser är 
särskilt viktigt är att barnen får möjlighet att tala inför andra, att sjunga och vara delaktiga. 
En annan förskollärares uppfattning var att det krävs mod för att de känsliga barnen ska 
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våga säga någonting. Någon frågade sig varför barnen ska tvingas till att tala inför en stor 
grupp när de vuxna själva kan ha problem med detta. Hon menade att barnen har rätt att 
vara tysta. Det är pedagogernas uppgift att få dem att våga uttrycka sig. Någon sade att det 
är plågsamt för vissa barn att tala i samlingen, men att de ska komma in successivt och bli 
angelägna om att delta i den. Förskollärare 1 gav exempel på en blyg pojke som började 
prata genom en frågelek:  

Och då frågar jag vad den röda och den blå bilen heter i bilfilmen och då skiner han upp och så 

berättar han allt liksom och så bubblar han på som tusan och då tycker jag att det är så roligt för att 

han blev så glad och han fick berätta om något som han kunde. 

Angående frågan om huruvida samlingen behövs eller inte, såg en förskollärare samlingen 
som ett unikt tillfälle att vara tillsammans. En förskollärare kallar samlingen för möte så att 
barnen ska förstå dess betydelse. Några diskuterade vikten av att barnen har inflytande i 
samlingen: 

Samlingen är ju till för barnen.  

Ja. Eller huvudsyftet är ju att det ska vara spännande och kul. Det ska inte vara något tråkigt som 

de ska sitta och pina sig igenom. Och just det här tycker jag när de får känna att de är delaktiga. 

Lite grand måste ju en vuxen vara som en slags ordförande.  

Ett par förskollärare tyckte att man inte alltid kan improvisera i samlingen. Det kan vara 
bra att använda sig av beprövade metoder ibland. Det ger trygghet speciellt i nya 
barngrupper eller vid oplanerade samlingar. Hos en av förskollärarna kan barnen välja om 
de vill delta i lunchmötet eller inte. Majoriteten av förskollärarna föredrog att ha samlingen 
precis innan lunch. Därigenom kunde de undvika att bli störda av försenade barn och 
föräldrar. De får tid till samtal med föräldrar och behöver inte klä på barnen ytterkläder 
efter samlingen. En konfliktsituation uppstod i diskussionen i fall det bör vara flera 
pedagoger närvarande vid samlingen. Flertalet föredrog att vara flera pedagoger utom 
förskollärare 6 som uttryckte sig på följande vis:  

Det är så här vi måste tänka hela tiden varför måste vi vara två, vi vill vara tre på grund av att vi har 

barn med språksvårigheter, vi behöver inte vara fler eftersom vi inte har barn med språksvårigheter 

utan vi känner att vi vill vara ensamma med gruppen.  

En extra vuxen kan behövas för ett barn som inte orkar sitta still, menade förskollärare 1. 
Gruppen diskuterade om det innebar något negativt för barn som inte orkar sitta still att 
ändå vara kvar i samlingen.  

Vad gäller läroplanen för förskolan (Lpfö-98) uttryckte en förskollärare att den måste följas 
eftersom den är ett styrdokument. Det står t.ex. om sång i Lpfö-98 och gruppen resonerade 
kring hur de kan gå tillväga om en pedagog inte vill leda sången i samlingen. En föreslog 
att arbetslaget i så fall kan stödja den pedagogen.  

En förskollärare nämnde hur de i hennes arbetslag arbetade med demokrati, sång, ramsor 
och berättande utifrån läroplanen. Hon ansåg att barnen kan lära sig att lyssna på andra i 
samlingen och att fungera i grupp som en förberedelse inför skolan. Ett par förskollärare 
arbetar i samlingen med genusfrågor. De observerar och reflekterar över vilket kön som får 
mest positiv och negativ uppmärksamhet samt hur lång taltid respektive kön får från 
pedagogen. 
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Förskollärare 6 skilde mellan att vara en aktiv eller passiv pedagog. Den passive pedagogen 
observerar och dokumenterar samlingen, medan den aktive leder samlingen. Hon sade 
följande om detta: 

Men det är nyttigt för en själv som pedagog att man sitter och observerar mig också för att man tar 

så stor tid från barnen, man tror inte det, man tror och tycker att barnen är delaktiga, de har 

inflytande, men oftast är det vi som bubblar. Det kan jag rekommendera. 

Hos en förskollärare dokumenterar de endast samlingarna i sitt projektarbete. 

Analys av data/empiri 
Här besvaras vår första forskningsfråga ”Hur uppfattar förskollärarna det pedagogiska 
syftet med samlingen?”. Alla sex förskollärarna har inte uttalat sig i alla frågor.  

Organisation  

Förskollärarna hade olika samlingar med barnen beroende på deras ålder. Där förskollärare 
3 arbetar är de fyra i personalen och de leder samlingen var fjärde vecka. På förskollärare 
4:s förskola är alla vuxna med i samlingen och assisterar ledaren om det i praktiken är 
möjligt. Förskollärarnas motiv till att vara en eller flera pedagoger under samlingen 
varierade efter barnens ålder eller om barnen hade språkliga eller sociala problem. 
Förskollärare 6 betonade vikten av att fråga efter syftet med att vara två vuxna i samlingen. 
Angående frågan om samlingens nödvändighet menade förskollärare 5 följande: 

Jag tycker att det fyller en bra funktion som man inte får annars, just att man är alla tillsammans en 

gång om dan i alla fall, tycker jag, en gemensamhetshetskänsla och ett forum för att kunna prata i 

större grupp och kunna träna sig att lyssna på andra. 

Där förskollärare 5 arbetar blir övergången till samlingen naturlig när de går från en 
uteaktivitet till en inneaktivitet. På förskollärare 2:s förskola har de också varit utomhus 
innan samlingen. För att inte behöva avbryta barnen i en pågående sysselsättning försöker 
pedagogerna undvika att barnen påbörjar några aktiviteter före samlingen. Förskollärare 2 
och 4 ansåg att man måste avbryta samlingen när den inte fungerar. 

Förskollärare 2 menade att man inte alltid kan improvisera. Beprövade metoder ger en 
trygghet ansåg hon, särskilt i nya barngrupper och när det inte finns något förberett inför 
samlingen. Förskollärare 1 och 6 instämde i hur betydelsefullt det är att ha något planerat 
att tillgå vid behov. På förskollärare 4:s förskola har de insett nyttan i att planera för två 
månader i taget. Planeringen kan dock behöva ändras om något inträffar under dagen. 

Innehåll 

Hälften av förskollärarna gav exempel på hur de arbetar med almanackans olika dagar och 
vädret. Förskollärare 1 och 5 hade stora sångsamlingar. Där förskollärare 1 arbetar, har de 
också projektarbeten i samlingarna och på förskollärare 5:s förskola har de även spontana 
samlingar. Mindre samlingar med berättarverkstad förekommer också. Angående 
närvarouppropet i samlingen ansåg förskollärare 1 att den var viktig för både vuxna och 
barn. Förutom att ta upp närvaron går de igenom dagens program. På förskollärare 3:s 
förskola använder de sig av en avslutningssång och Waldorfdockor för att visa vilka som är 
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frånvarande. Där förskollärare 4 arbetar har de däremot inte upprop varje dag. De har 
skrivit ett pedagogiskt program och där har de utgått från sina mål, t.ex. att utveckla 
motoriken i samlingen. Allt som de gör hos förskollärare 4 kan relateras till läroplanen. 
Förskollärare 5 menade att läroplanen är inarbetad. Hon uttalade sig om samlingens syfte: 

Ja, man har ju lite olika syfte med samling tycker jag. Ja för den här före lunch så tittar man vilka 

som är där och man får gemenskap. Man pratar lite grand om vad man har gjort i veckan och så. 

Andra inslag i samlingen på förskollärare 5:s förskola är matematik, sång och ramsor.  

Material  

En majoritet av förskollärarna använder sig av flano (flanelltavla där man kan fästa bilder). 
Olika slags påsar, t.ex. sång- och språkpåsar, och material som ballonger, djur, frågelek, 
årstidscykel och handdockor förekommer också. Dockorna används för att dramatisera 
sagor för konfliktlösning och för att bearbeta saker. Förskollärare 3 gav ett annat exempel 
på hur dockorna används: 

Våra föräldrar har sytt speciella dockor nu som är med mycket i samlingen, vad som har hänt på 

förmiddagen och vem som har gjort vad. De här dockorna är helt fantastiska. De är med jämt. 

Det är Waldorfdockor som används på förskollärare 3:s förskola. Dockorna sitter på hyllor 
med barnens fotografi bakom. De används hela dagarna. Där förskollärare 2 arbetar har de 
inga leksaker i samlingsrummet, utan enbart sagor och mycket pedagogiskt material. 
Förskollärare 4 brukar träna nya barn i att känna igen sina namn på kort.  

Tid  

Alla förskollärare utom förskollärare 6 väljer att lägga samlingen innan lunch. Därigenom 
kan förskollärarna undvika extra av- och påklädningar av ytterkläder på barnen, att upprepa 
saker för föräldrar och att sena barn stör samlingen. Förskollärare 1 uttryckte följande: 

Det blir väldigt mycket som man spar liksom på sig själv. Men då missar man ju det här med 

samlingen och då insåg vi att man ju måste ha den före lunch istället. Det var jättesvårt i början när 

man har jobbat på ett speciellt sätt i en massa, massa år. 

På förskollärare 6:s förskola har de två samlingar och de kallar dem för möten, eftersom ett 
möte innebär något spännande för barnen. Morgonmötet är ca 10 minuter och lunchmötet 
en halvtimme. En pedagog håller i morgonmötet medan de andra två kan ta emot föräldrar 
och barn som kommer senare. Det går inte att göra några variationer menade förskollärare 
2 och 3, barnen vill ha samlingen vid samma tidpunkt.  

Förskollärare 5 ansåg att rutiner är väldigt viktiga för små barn, men även för stora ibland. 
Detta gav även förskollärare 4 och 6 exempel på. Förskollärare 3 sade att t.ex. en katt inte 
får bytas ut mot något annat i en saga. Förskollärare 4 använder tecken och det är något 
som skapar trygghet. Där förskollärare 6 arbetar saknar barnen morgonsamlingen om den 
uteblir.  

Miljö och rum  

På förskollärare 1:s förskola har de organiserat om i samlingsrummet och ändrat från ett 
stort till ett litet rum för att undvika konflikter och spring. Barnen kan lättare koncentrera 
sig, eftersom det inte finns något som stör, där finns bara en stor matta. Genom att vara på 
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samma plats i samlingen kan samlingen lättare göras magisk menade förskollärare 2. Även 
hos förskollärare 3 har de samlingen på ett och samma ställe. De byter inte platser på 
barnen i samlingen, vilket anser hon ger dem trygghet. Barnen sitter på följande vis i 
samlingen: 

Våra barn har fasta platser där dockorna ligger framdukade på deras bestämda platser som är i en 

halvcirkel. 

På förskollärare 5:s förskola sitter de i en cirkel. De har samlingen på en och samma plats 
p.g.a. utrymmesskäl och att de då får tillgång till rummets material.  

Självförtroende hos barn 

Flera förskollärare gav exempel på hur svårt det kan vara för barn att uttrycka sig i 
samlingen. Förskollärare 3 ansåg att pedagogerna behöver hjälpa barnen att komma in 
successivt i samlingen och få dem att känna sig angelägna. Förskollärare 6 uttalade 
följande: 

Man har rätt som barn att vara tyst. Det är våran uppgift att försöka få det här barnet att våga säga 

nånting. 

Förskollärare 4 lade till: 
Det är en glädje hos dem när de väl vågar. 

Förskollärare 6 menade att barnet påverkas negativt när en pedagog uppfattar det som 
störande och därigenom ger det negativ uppmärksamhet. Förskollärare 1 hävdade att det 
inte behöver vara fallet om barnet får sitta bredvid en pedagog eller i dennes knä. Hos 
henne har de en frågelek där barnen och/eller pedagogerna hittar på frågor. Hon kan 
uppleva att barnen svarar det som de tror förväntas av dem. Förskollärare 5 instämde. 
Förskollärare 1 ansåg att frågorna måste anpassas till barnen så att de kan ge rätt svar. En 
blyg pojke kan genom en fråga som intresserar honom börja tala i samlingen. Hon gav 
exempel på när 1-2-åringarna som nästan inte kan tala härmar de vuxna i samlingen. 
Barnen använde sig då av dockor, nallar, papper och penna. På frågan om pedagogerna har 
låtit barnen hålla i samlingen svarade förskollärare 3:  

Nej det har vi inte, vår äldsta är ju tre år. 

Hon frågade sig vidare om inte barnen kan få bekräftelse när de kommer till förskolan 
istället för i samlingens närvaroupprop.  

Förskollärare 5 tog upp samlingen som en förberedelse inför skolan:  

Det är en slags förberedelse. Även om man inte säger så mycket själv så lyssnar man och man ser 

hur andra gör och man kan lära sig av det och bara vara med och sitta och titta och lyssna tycker 

jag. 

Enligt henne är det många som anser att de äldre barnen i skolan är egocentriska och har 
problem med stora grupper. Förskolebarnens självförtroende är dock oftast bra. De har 
emellanåt gruppstärkande lekar i samlingen.  
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Delaktighet 

Förskollärare 1 ansåg att barnen ska vara delaktiga, men att den vuxne fungerar som en 
slags ordförande. Hon gav ett exempel på barns delaktighet och kompetens när barnen 
istället för henne fick berätta en flanosaga:  

….  nu orkar inte jag, kan inte ni göra det istället så kan vi titta på. Så då var det ett gäng av barnen 

som gjorde den här, den vart så himla rolig, så då liksom kände man att de kunde den här, de fick 

ta del i det hela. 

När barnen leder samlingen där förskollärare 5 arbetar härmar de henne och det blir till en 
observation av henne själv.  

Förskollärare 6 frågade sig om alla barn ska behöva vara med på samlingen och menade 
följande: 

De har alltid valet att göra något annat. 

Många gånger väljer barnen hos förskollärare 1 och 6 att fortsätta sitt deltagande i 
samlingen eftersom de uppskattar den. I början av höstterminen tycker dock barnen om att 
välja bort samlingen, menade förskollärare 6. De barn som inte vill delta kan istället t.ex. 
bygga med lego eller läsa saga, enligt henne. Där förskollärare 4 arbetar kan barnen få sitta 
vid sidan av tills de är redo att åter delta i samlingen, vilket kan ta ett halvår. På 
förskollärare 3:s förskola försöker de inspirera barnen till att deltaga i samlingen. 
Förskollärare 5 ser det som särskilt betydelsefullt att barnen får tala inför andra, uttrycka 
sina åsiker, sjunga och känna sig delaktiga. Demokratiarbetet kommer till uttryck genom 
att barnen har ett val. Förskollärare 6 ansåg att det är viktigt för barnen att ha inflytande. De 
kan ställa en fråga som berör döden t.ex. och därmed ändrar pedagogen sin planering av 
samlingen i fråga. Pedagogerna arbetar demokratiskt genom att fråga efter barnens åsikter.  

Meningsfulla händelser 

Förskollärare 1 menade att samlingens huvudsyfte är att den ska vara rolig och spännande. 
Hon sade följande om de spontana samlingarna: 

De samlingarna brukar jag tycka känns allra bäst. När ungarna fångas av nånting så där. 

Pedagoger och barn studerar tillsammans böcker samt ritar och observerar kring detta. Ett 
sätt för henne att göra barnen intresserade är att dramatisera. Förskollärare 5 menade att 
barnen roas allra mest när hon i samlingen berättar om sin barndom.   

Yrkesidentitet  

När pedagoger ska sjunga i samlingen sade förskollärare 2 följande:  

En del vågar ju inte, alltså de tycker det är jobbigt att sitta och sjunga i en samling. 

Hon och förskollärare 5 ansåg att det problemet låg hos de vuxna och inte hos barnen. 
Förskollärare 2 sade sig inte veta hur hon ska hantera detta. Förskollärare 3 och 6 ansåg att 
pedagogen har en skyldighet att genomföra sådana aktiviteter med barnen. Förskollärare 6 
menade att den som känner en trygghet med drama t.ex. kan använda sig av den 
uttrycksformen mer än andra pedagoger. Förskollärare 5 menade att oro för att sjunga i 
samlingen kan föras upp till diskussion och förskollärare 6 ansåg att man kan söka stöd i 
arbetslaget. Förskollärare 3 menade att ärlighet är viktigt mellan pedagoger och att det är 



  21  

viktigt att ge varandra respons. En kollega till förskollärare 1 kände sig obekväm när hon 
ledde samlingen. Förskollärare 1 trodde att hon fokuserade mer på de vuxnas tankar om 
hennes agerande än att själv uppskatta samlingen och få barnen intresserade.  

Reflektion och utvärdering 

Dokumentation och utvärdering handlar även om tid och organisation menade förskollärare 
1. På hennes förskola dokumenterar och diskuterar de samlingarna i sina projektarbeten. 
Samlingen innan lunch, när hela gruppen är med, utvärderas däremot inte. De ska 
eventuellt fördjupa sig i frågan om i vilket syfte de har samling. Förskollärare 1 och 5 
ställde sig frågande till om de enbart ska ha samling/möte en gång i veckan. Förskollärare 3 
och 6 har diskuterat samlingens syfte på sina pedagogträffar. Förskollärare 3 drog efter 
dessa diskussioner slutsatsen att vuxna har samlingen mycket för sin egen skull och inte för 
barnen. Flera förskollärare ansåg att samlingen inte behövdes varje dag. Förskollärare 1 
frågade efter samlingens syfte och förskollärare 2 föreslog att samlingen kunde tas bort. 
Både förskollärare 2 och 4 ansåg dock att samlingen är till för barnen och förskollärare 2 
menade ändå att den är betydelsefull och rolig. Fokusgruppsamtalet inspirerade henne till 
att pröva på något nytt i samlingen. Hos förskollärare 5 utvärderar de inte samlingen 
skriftligt utan muntligt. På förskollärare 6:s förskola har de en aktiv pedagog som leder 
mötet och en passiv som observerar och för anteckningar. Detta blir sedan till en 
dokumentation för att visa föräldrarna det pågående arbetet.  

Förskollärare 6 uttryckte sig på följande sätt om att vara en eller flera pedagoger i 
samlingen: 

Det är det här vi menar att man hela tiden måste hålla tankarna igång, varför man gör saker så att 

man inte bara fortsätter, så ska det va’ så har vi gjort förut. Det har varit tre pedagoger med på 

mötena/samlingarna. Just nu känner vi det att nu tar vi det här ensamma för att nu behöver vi vara 

en som är fri om det är ett barn som har valt att inte vara med på samlingarna. 

På förskollärare 6: s avdelning blev det däremot en vana att vara två pedagoger trots att de 
hade behövt den tiden till andra göromål. Det går med andra ord att förändra sitt arbetssätt 
när behov uppstår. De arbetar med genus på förskollärare 6:s avdelning. Två pedagoger har 
observerat och reflekterar över vilket kön som får mest positiv och negativ uppmärksamhet 
samt hur lång taltid dessa får från pedagogen. Förskollärare 3 påpekade att pedagoger tror 
att de behandlar pojkar och flickor lika, men att de i själva verket inte gör det. Förskollärare 
6 såg nyttan i att själv bli observerad. Det är ofta de vuxna som talar och tar mycket tid från 
barnen. Barnen är inte delaktiga i den utsträckning som pedagogerna tror.  

Sammanfattning 

Samlingarna utformades olika beroende av barnens ålder. Åldern på barnen var också ett av 
flera skäl till att vara en eller flera pedagoger i samlingen. I samlingen kan barnen få en 
känsla av gemenskap, träning i att lyssna på andra och en möjlighet att tala inför en stor 
grupp. Ett par av förskollärarna ansåg att samlingen bör avbrytas om den inte fungerar. 
Innehållet i samlingen kunde vara sång, berättarverkstad, närvaroupprop och matematik. 
Exempel på material som användes var flano, frågelek och handdockor. De flesta 
förskollärarna hade samlingen innan lunch. Skäl till att ha samlingen på samma ställe 
uttrycktes vara av utrymmesskäl, tillgång till material, att samlingen kan göras magisk, men 
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också att den kan ge trygghet. En menade att barnen har rätt att vara tysta i samlingen, 
medan andra menade att de behöver hjälp att stegvis komma in i samlingen för att våga tala 
och att man också kan använda sig av en frågelek. För att få barnen delaktiga i samlingen 
kan de få berätta en saga och själva leda samlingen. Det gavs exempel på demokratiarbete i 
samlingen och när barnen fängslas av något. Förskollärarna diskuterade hur man kan gå 
tillväga om en pedagog inte vill sjunga i samlingen. De uttryckte också olika tankar kring 
samlingens syfte, vem den är till för, om det finns ett behov av att ha samling och i sådana 
fall hur ofta. Förskollärarna gav exempel på dokumentation, observation och utvärdering av 
samlingen.  
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Kapitel 5 Diskussion/tolkning 
Genom att dela in fokusgruppsamtalet i analyskategorier fick vi fokus på dess innehåll. Vi 
besvarade därmed vår första forskningsfråga. I diskussionen har vi utifrån analysen studerat 
hur förskollärarna uppfattar att barnen påverkas av samlingens pedagogiska utformning. Vi 
har placerat förskollärarnas uttalanden i förhållande till tidigare forskning.  

Rubrikerna nedan är endast överskrifter. Vi kommer här att besvara följande 
forskningsfråga:  

• Hur uppfattar pedagogerna att barnen påverkas av samlingens pedagogiska 
utformning?   

Almanackan 

Ett pedagogiskt syfte med samlingen som nämndes av förskollärare 1 och 5 var att öka 
barnens uppfattning och kunskap om tidsbegreppet genom att ta upp speciella dagar och 
helger på samlingen. Förskollärare 5 pratade också om väder och årstider. Svenska och 
utländska undersökningar visar att samlingen läggs upp på likartat sätt och innehåller 
liknande moment på de olika förskolorna (Rubinstein Reich, ibid, s.13). De innehåller t.ex. 
samtal, sång, musik, rörelse, sagor, upprop, väder, almanackan och förmedling av 
information. Ursprunget till samlingen både att sitta i cirkel och innehållet däri t.ex. rörelse, 
naturupplevelser, årstider fanns i Fröbels pedagogik (ibid, s.28). Den demokratiska fostran i 
samlingarna blev viktig vid andra världskrigets slut (ibid, s.49). I samlingarna fanns spår av 
ordning och lydnad vilket kunde kopplas till samhällsideologin. Något som blev synligt var 
att tidsdisciplineringen spelade stor roll i samlingen, t.ex. genom en användning av 
almanackan. Vi menar att almanackan och årstider verkar vara en tradition som har levt 
vidare. Vi anser att ett barn som inte finner almanackan intressant kan få svårt att 
tillgodogöra sig det pedagogiska innehållet och börja agera störande i samlingen. Barnets 
subjektskapande kan därmed påverkas negativt genom att pedagogerna ser det som 
störande. Detta kan leda till att barnet tar på sig rollen som ”den som alltid stör”. 
Pedagogerna på Åbergs (Lenz Taguchi, 2005, s.36 f.) förskola genomförde sitt planerade 
innehåll utan att ta hänsyn till barnens synpunkter. När samlingen inte fungerade ansåg 
pedagogerna att orsaken kunde hittas hos barnen. Tillsägelser om att barnen skulle sitta still 
tog upp en stor del av tiden i samlingen.  

Samlingens innehåll och material 

Förskollärare 5 menade att de på hennes förskola har lite olika syfte med samling. På 
samlingen före lunch tar de upp närvaron, de får gemenskap och talar om den gångna 
veckans aktiviteter. De använder sig därvid av matematik, sång och ramsor. På 
förskollärare 2:s förskola har de inga leksaker där de har samling, utan de använder sig 
istället av sagor och mycket material. Köhler, österrikisk reformpedagog som samarbetade 
med Fröbelinstitutet i Norrköping, framhåller att ett överflöd av pedagogiskt material är 
viktigt för barnens aktiviteter och lärande (Nordin Hultman, 2004, s.122).   

På förskollärare 1:s förskola använder de sig av dockor för att dramatisera sagor. Hon 
framhåller att man kan förändra sagorna utifrån det som har hänt under respektive dag. På 
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förskollärare 3:s förskola använder de sig av Waldorfdockor som barnens föräldrar har sytt, 
i samlingen. Dockorna är med när de tar upp förmiddagens aktiviteter och vem som har 
gjort vad. Det finns hyllor där dockorna kan sitta med fotografi bakom, men dockorna 
används hela dagarna enligt förskollärare 3. Vi anser att barnens subjektskapande kan 
påverkas positivt genom Waldorfdockor. Barnen kan identifiera sig med dockorna, 
eftersom de föreställer barnen själva. Detta kanske inte hade varit möjligt om dockornas 
utseende stämde överens med hur en docka ”bör” se ut enligt gängse normer. Genom att 
Waldorfdockan används kanske barnen blir stolta över att synas och omnämnas i 
samlingen. Med dockorna kan dessutom barn och pedagoger visa konkret hur 
förmiddagens aktiviteter gick till istället för att bara tala om vad var och en har gjort. 
Granberg (1999, s.72 f.) anser att Waldorfdockor som representerar ett barn bör vara väl 
synliga för såväl vuxna som barn under dagen. De är en fortsättning av barnen själva. 
Pedagogers behandling av dockorna visar om de vuxna har respekt för barnens integritet, 
vilket inverkar på barnens självuppfattning menar hon. 

Reflektion över samlingen 

Förskollärare 2 och 4 ansåg att samlingen är till för barnen. Förskollärare 3 och 6 har 
diskuterat samlingens syfte på sina pedagogträffar. Förskollärare 3 ansåg efter dessa 
diskussioner att de har samlingen mycket för pedagogernas egen skull och inte så mycket 
för barnen. Vi uppfattade att dessa uttalanden satte igång tankar hos fokusgruppdeltagarna 
kring syftet med samlingen. Därigenom fungerade fokusgruppsamtalet väl som metod i vår 
studie. Vi anser att barnens subjektskapande påverkas negativt om pedagogerna inte har 
samlingen primärt för barnens skull utan för sin egen. Som vi skrev under rubriken 
”almanackan” kan ett barn börja störa om det inte upplever samlingens innehåll som 
meningsfullt. Genom sitt nätverk blev pedagogen Åberg (Lenz Taguchi, 2005, s.37 f.) och 
hennes kollegor medvetna om frågor som vem samlingen var till för och vilket syfte de 
hade med samlingen. Samlingen var en av många rutiner på förskolan. Pedagogerna hade 
inte reflekterat tidigare över vad som hade hänt utan gick bara vidare. Samlingen började 
nu användas som ett verktyg för etik och demokrati. Istället för att den vuxne skulle 
förmedla kunskap till barnen fick nu barnen börja ansvara för och vara delaktiga i 
samlingens innehåll tillsammans med pedagogerna. Barnen fick t.ex. utbyta idéer om hur 
de hade gått tillväga i sina arbeten i lera med hjälp av dokumentation. Barnen var 
entusiastiska och det fanns inte längre ett behov av tillsägelser från pedagogerna.  

Hos förskollärare 5 utvärderar de samlingen muntligt. Hos förskollärare 6 har de en aktiv 
pedagog som leder mötet och en passiv som observerar och för anteckningar. Detta blir till 
en dokumentation för föräldrarna. Där förskollärare 1 arbetar har de organiserat om i 
samlingsrummet för att undvika konflikter och spring. Det finns därmed ingenting som stör 
längre i samlingsrummet, de har bara en stor matta, vilket gör det lättare för barnen att 
koncentrera sig. Granberg (1999, s.70) anser också att när barnen sitter på en särskild 
samlingsmatta eller samlingsfilt kan de bli uppmärksamma och koncentrerade. Genom 
utvärdering och dokumentation av samlingen kan pedagogerna få syn på och sedan 
reflektera över vad som fungerar bra och mindre bra i samlingen. Barnens subjektskapande 
skulle då kunna påverkas positivt om pedagogerna strävar efter att göra samlingen 
meningsfull för barnen. Om barnen inte längre lockas till att springa i samlingsrummet på 
förskollärare 1:s förskola behöver pedagogerna inte längre säga åt barnen att sitta still. 
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Därför skulle risken att barnen ser sig själva eller betraktas av pedagogerna som några som 
aldrig kan sitta still minska. Barnens subjektskapande skulle därmed inte längre behöva 
påverkas negativt. 

I slutet av fokusgruppsamtalet började förskollärarna att reflektera över syftet med 
samlingen. Förskollärare 2 frågade sig om man borde ta bort samlingen, men hon ansåg 
också att samlingen är betydelsefull och rolig. Förskollärare 1 frågade efter samlingens 
syfte och hade som förslag att samlingen skulle vara en gång per vecka. Hon tänker, 
tillsammans med sitt arbetslag, fördjupa sig i frågan om varför man har samling och då 
använda sig av frågorna vi skickat ut (se bilaga 1). Flera i gruppen menade att man inte 
behöver ha samling varje dag. Förskollärare 6 hade under fokusgruppsamtalet flera gånger 
frågat efter syftet med ett visst arbetssätt i samlingen. Hennes ifrågasättande kan ha 
inspirerat de övriga förskollärarna och fått dem att börja ifrågasätta sin verksamhet. På 
detta sätt fungerade fokusgruppsamtal som metod väl.  

Tid 

Alla förskollärare utom förskollärare 6 hade valt att lägga samlingen före lunch. 
Förskollärare 1 menade att de på hennes förskola arbetat på ett speciellt sätt i många år och 
att de därför har svårt att ändra på rutinerna. De har dock brutit vanan att ha 
morgonsamling eftersom lunchsamling passar verksamheten bättre. Förskollärarna tog upp 
syften med att ha samling innan lunch som till stor del handlar om deras egen arbetsmiljö. 
Exempelvis belastar de kroppen mindre genom att de inte behöver klä på barnen ytterkläder 
efter samlingen. Fördelen med ett sådant förfaringssätt är att pedagogerna får större 
tålamod och engagemang i sitt arbete om de mår bra fysiskt och psykiskt, vilket i sin tur 
skulle kunna påverka barnens subjektskapande positivt. Ett alternativ till lunchsamlingen 
vore att ha samlingen utomhus för att slippa klä på barnen igen. En intressant fråga är vilka 
pedagogiska möjligheter det skulle innebära till skillnad från att ha samlingen inomhus?  

I vår undersökning var det många som hade bytt från morgonsamling till lunchsamling och 
vi anser att dessa pedagoger har tagit makten över sin tid. Historien visar att människan har 
blivit alltmer disciplinerad när det gäller tid och förflyttningar mellan rum, menar 
Lundmark (Nordin Hultman, s.95 ff.). Han hävdar att tidsbegreppet är något konstruerat 
som endast existerar i människans medvetande. I de svenska förskolor som Nordin 
Hultman har undersökt var samlingen mellan klockan 9.00 och 9.25.    

I fråga om att avbryta barnen i en aktivitet inför samlingen innan lunch menade 
förskollärare 5 att det blir naturligt för barnen att gå från en uteaktivitet till en inneaktivitet. 
En annan orsak till att inte ha samlingen på morgonen kan vara som Maria Moberg skriver 
i boken om samlingens upplägg, att barnen bör få leka någon timme innan samlingen 
påbörjas eftersom barnen är fulla av energi när de kommer på morgonen (Rubinstein Reich, 
1996, s.34). Vi anser att detta inte behöver vara nödvändigt, utan att rörelse skulle kunna 
vara en del av samlingen för att träna kroppsuppfattning och motorik. Som exempel kan 
nämnas att de på förskollärare 4:s förskola har ett pedagogiskt program där det står om att 
utveckla barnens motorik på samlingen.  
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En eller flera pedagoger i samlingen 

Förskollärare 1 kunde både vara ensam och i sällskap med en annan pedagog i samlingen. 
Om någon är med henne när hon leder samlingen behöver hon inte känna att hon har 
ensamt ansvar vilket hon ser som en fördel. Hon arbetar med barn som behöver mycket 
stöd vilket kräver att de är flera pedagoger. På förskollärare 4:s förskola tycker de att 
samlingen är viktig och att den vuxne ska föregå med gott exempel och delta i samlingen. 
Hon arbetar med barn som behöver hjälp med språket och använder sig av tecken. 
Förskollärare 6 menade att förskollärare 1 och 4 fått fram ett syfte med varför man ska vara 
två vuxna på samlingen. Förskollärare 6 betonade vikten av att reflektera över varför man 
ska vara en eller flera vuxna i samlingen. På hennes arbetsplats frågar de sig varför de gör 
saker på ett visst sätt för att inte bara mekaniskt fortsätta som de alltid har gjort. Man kan 
behöva förändra sitt arbetssätt menade hon. Nu är det t.ex. en vuxen istället för tre vid 
samlingen för att få tid för barn som valt att inte delta i samlingen. Hon utmanade de övriga 
förskollärarna i gruppen och ville veta varför de ansåg att de skulle vara flera pedagoger i 
samlingen. Därigenom kanske hon fick dem att börja reflektera ytterligare kring syftet med 
att vara flera vuxna.  

På småbarnsavdelningen på förskollärare 6:s förskola är de en ensam pedagog vid 
samlingen. Förskollärare 3 arbetar med små barn och på hennes förskola är de däremot 
alltid flera vuxna på samlingen när barnen börjar som ettåringar. Detta tyder på en 
utvecklingspsykologisk barnsyn anser vi, eftersom de utgår ifrån att alla ettåringar är 
likadana, t.ex. att de har svårt att sitta still. Detta gör att det blir svårt för den vuxne att leda 
samlingen ensam. Vi frågar oss om de varje år prövar att vara ensamma med den nya 
barngruppen, dess sammansättning skiljer sig som bekant från år till år. En anpassning av 
den pedagogiska utformningen till barnen kunde vara en lösning, istället för att se barnen 
som orsak till att man inte kan vara en ensam vuxen. Detta skulle sannolikt påverka barns 
subjektskapande positivt. Som vi nämnt tidigare har Nordin Hultman (2004, s.180) velat 
bidra till att se utformningen av pedagogiken och planeringen av undervisningen som 
viktig för barns prestationer och sätt att vara. Enligt flera studier letar man efter orsakerna 
och förklaringarna till barns handlingar ensidigt hos barnen och inte hos pedagogikens 
utformning. Den pedagogiska utformningen ses som självklar och har nästan förblivit 
oförändrad. Det fungerar på småbarnsavdelningen på förskollärare 6:s förskola att vara 
ensam pedagog och leda samlingen och vi frågar oss då hur den pedagogiska utformningen 
ser ut där?  

En fördel som vi kan se med att vara två vid samlingen är att man tillsammans kan 
reflektera över samlingen och därmed förbättra den. Rubinstein Reich (1996, s.95) anser att 
det kan vara bra att vara mer än en vuxen på samlingen för att det motverkar oordning och 
gör det lättare att hålla sig till rutiner och planering. Hon frågar sig dock också om detta gör 
att pedagogerna håller rutinerna så mycket att de får svårare att lösgöra sig ur dem och inte 
märker när samlingarna omvandlas till trista arrangemang. Hon hävdar att fördelen med att 
vara ensam är att pedagogerna då vågar mer, flexibiliteten ökar, vilket kanske gör att man 
utgår mer från barnen. Av de intervjuer som Rubinstein Reich (ibid, s.94 f.) refererade till i 
sin avhandling framgår att de flesta av personalen på förskolorna tyckte att det var positivt 
att vara fler än en vuxen i samlingen. Barngruppens storlek spelade ingen roll, men 
däremot åldern på barnen, om det var små barn ansågs det bäst att vara flera vuxna. En 
tyckte dock att det var lättare att fånga barnens uppmärksamhet och tala med dem när hon 
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var ensam vuxen i samlingen. Hon var rädd för att göra fel, något som kommenteras av 
vuxna, men som barnen inte märker. På förskollärare 1:s förskola känner sig en av hennes 
kolleger obekväm när hon leder samlingen. Förskollärare 1 tror att kollegan fokuserar mer 
på de vuxnas tankar om hennes agerande än på att få barnen intresserade och på att själv 
uppskatta samlingen. Vi menar att det finns en koppling mellan de vuxnas och barns 
subjektskapande. Om pedagogen är upptagen med att få bekräftelse av andra vuxna i 
samlingen kan barns behov och intressen förbises. 

Där förskollärare 3 arbetar är de fyra i personalen och de leder samlingen var fjärde vecka. 
Granberg (1999, s.69 f.) anser att en pedagog bör leda samlingen under en lång tid t.ex. en 
termin för tryggheten och kontinuitetens skull. Pedagogen blir då säkrare och dennes energi 
kan användas till att ta till sig barnens reaktioner och till att tolka och svara på dessa. 
Pedagogen behöver då inte längre lägga energi på att vara nervös, komma ihåg saker och 
koncentrera sig.  

Möte 

Vid den förskola där förskollärare 6 arbetar har de två samlingar och de benämner dem som 
morgon- och lunchmöten. De ville använda en del samlingar till reflektioner och de tyckte 
att ordet samling inte gav den rätta laddningen för barnen till skillnad från benämningen 
möte. Vuxnas möten är spännande, menade hon. Vi anser att detta förfarande pekar på att 
de har reflekterat över samlingens innebörd i syfte att göra den meningsfull för barnen. När 
samlingen blir lika spännande som vuxnas möten kan barnens subjektskapande påverkas 
positivt. Genom att barnens samling har fått samma benämning som vuxnas möte upplever 
de sig själva som viktiga. Enligt en förskollärare som arbetade på förskola under 1970-talet 
fanns samlingarna då också, men man hade andra ord för dem, t.ex. stormöte (Rubinstein 
Reich, 1996, s.41). Personalen var negativt inställd till hur samlingen utövades, eftersom 
barnens erfarenheter inte togs tillvara av pedagogerna. 

Granberg (1999, s.66) tar upp andra benämningar för samling som t.ex. möte och att detta 
kan användas som prefix för att ange tid och innehåll, t.ex. morgonmöte. Vi tänker att 
benämningen på samlingen kan påverka det pedagogiska syftet med samlingen. Ett möte 
menar vi kan innebära att deltagarna möts och skapar någonting tillsammans. Kanske kan 
detta betyda att barnen blir delaktiga?  

Svårigheter i samlingen 

Förskollärare 5 anser att man kan utnyttja samlingen till att lära barnen att lyssna 
koncentrerat som en förberedelse inför skolan. De äldre barnen i skolan anses av många 
vara egocentriska och ha svårt med stora grupper, enligt henne. Rubinstein Reich (1996, 
s.14) hänvisar till undersökningar där personal har intervjuats om syftet med samling och 
att en del t.ex. anser att samlingen är skolförberedande, att den ger träning i att samtala och 
lyssna på andra och att samhörigheten stärks. Flera förskollärare gav exempel på hur svårt 
det kan vara för barn att uttrycka sig i samlingen. Förskollärare 3 uttryckte att det handlar 
om att barnen ska komma in successivt i gruppen. Tysta barn kan lära sig av att lyssna och 
observera andra, menade förskollärare 5. Förskollärare 6 ansåg vidare att alla barn har rätt 
att vara tysta. Det är pedagogernas uppgift att få det tysta barnet att våga säga någonting 
hävdade hon. Förskollärare 5 låter barnen vara tysta medan förskollärare 3 och 6 vill att 
barnen ska lära sig att uttrycka sig i samlingen trots att det är jobbigt för dem. Förskollärare 
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6 anser dock att de har rätt att vara tysta, men hon menar samtidigt att det är pedagogernas 
uppgift att få barnet att våga säga något. Nordin Hultman (2004, s.191 f.) frågar sig vad det 
är som gör att barn kan infogas i pedagogiskt planerade aktiviteter som de oroar sig för och 
ideligen misslyckas i, vilket gör att de uppfattar sig som dåliga och avvikande. Den 
pedagogiska ordningen kan enligt henne frambringa negativa identiteter och innebära 
utanförskap också för de yngre barnen. Nordin Hultman menar att orsaken till att barn 
tvingas in i situationer som är jobbiga för dem är att barnet ständigt måste förberedas för 
framtiden. Hon ger som exempel att en pojke som har svårt att sitta still och lyssna måste 
träna på det, eftersom detta är en färdighet som behövs i skolan i framtiden. Vi anser att 
barnens subjektskapande påverkas negativt om de upplever denna träning inför framtiden 
som något olustigt och ständigt misslyckas med den. Av denna anledning vore det bättre att 
stärka det som barnen är bra på för att ge dem självförtroende. Därigenom skulle de även 
våga göra det som de är sämre på. Vi anser att pedagogerna skulle behöva reflektera över 
det skolförberedande inslaget i samlingen, vilket kan vara en vana och tradition, och 
överväga om det passar alla barn i förskolan. Om barnen måste träna på saker de har svårt 
för kanske det kan vara hämmande för dem i deras fortsatta lärande. 

Förskollärare 3 menade att pedagoger tror att de behandlar pojkar och flickor lika, men att 
de i själva verket inte gör det. På förskollärare 6:s förskola arbetar de med genus. Två 
pedagoger har i samlingen observerat olika frågor kring hur de som pedagoger bemöter 
pojke och flicka. Det handlar om vilka som får mest negativ och positiv uppmärksamhet 
och hur lång taltid pedagogen och pojke respektive flicka får. I en och samma samling 
verkar barnen lära sig olika mycket beroende på social bakgrund och kön, skriver 
Rubinstein Reich (ibid, s.73 f.). Arbetarklassbarnen fick inte träna lika mycket på 
språkspelet som de andra barnen enligt en undersökning på en förskoleavdelning. 
Majoriteten av barnen, och då särskilt flickorna, talade sällan eller aldrig i samlingarna. I en 
engelsk undersökning jämfördes hur fyraåringar med olika social bakgrund lärde sig i 
förskolan respektive i hemmet. Pedagogen stimulerade barnen mindre än mamman. De 
fyraåriga flickorna observerades och de från medelklassen verkade ha förtroende för 
lärarna i motsats till arbetarklassflickorna. Flickorna från arbetarklassen upplevde troligtvis 
miljön i förskolan som främmande och verkade inte så säkra och mogna som de egentligen 
var. Förskollärarna förenklade sitt språk till dessa flickor och de fick aldrig möjlighet till 
komplicerade samtal. Flickorna blev därigenom understimulerade samtidigt som 
förskollärarna fick bekräftat att flickorna inte klarade av mer komplicerade samtal. 

Förskollärare 6 menade att det är nyttigt att själv som pedagog bli observerad. Pedagogerna 
tror att barnen är delaktiga och har inflytande, men ofta är det de själva som pratar och 
därmed tar tid från barnen, hävdade hon. Rubinstein Reich (1996, s.14) skriver att genom 
att studera samspelet mellan pedagoger och barn under samlingar med begrepp hämtade 
från interaktionsforskningen såsom språkspel har man kunnat visa att språkspelet 
karakteriseras av att pedagogen härskar över samtalet både kvantitativt och kvalitativt. Den 
vuxne tar upp talutrymmet och barnet i förskolans samling måste då anstränga sig för att få 
komma till tals. Den vuxne glömmer ofta att bekräfta barnet på en känslomässig nivå och 
använder sig gärna av ledande frågor och bedömer barnens svar. En del undersökningar 
rörande samlingen visade på att barnens frågor tystas ner och att de inte uppmuntras att 
samtala, enligt Rubenstein Reich. 
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Av vår undersökning framgår att förskollärare 3 och 6 hade blivit medvetna om genus och 
om hur mycket taltid pedagogerna tar i anspråk. Risken att barnen får för lite taltid och att 
de särbehandlar pojkar respektive flickor minskar genom denna medvetenhet, anser vi. 
Därigenom behöver inte barnens subjektskapande påverkas negativt bara för att de tillhör 
ett visst kön. 

Ålder och kompetens 

Förskollärare 1 anförde att de på hennes förskola har olika typer av samlingar beroende av 
barnens ålder. Samlingarna med de små barnen kan vara roliga trots att det är en vuxen som 
styr och bestämmer, barnen kan vara delaktiga ändå. Samlingen ska inte vara tråkig, utan 
den ska vara spännande och rolig, ansåg hon. På förskolan där förskollärare 3 arbetar låter 
de inte barnen leda samlingen, eftersom den äldsta är tre år. Vi frågar oss om barnets ålder 
avgör barnets kompetens. Är detta något som är taget för givet? Vi anser att det hör till det 
utvecklingspsykologiska tänkandet, att barn ska klara av eller inte klara av vissa saker i en 
viss ålder och att det är något som har följt med som en tradition. Flera studier lyfter fram 
att barn- och utvecklingspsykologisk forskning och teoribildning dominerar som fundament 
när det gäller kunskap i förskolan och skolan, vilket märks i den pedagogiska praktiken 
(Nordin Hultman, 2004, s.104). Psykologisk forskning och teoribildning om barn har fram 
till 2000-talet präglats av att man sett att barns utveckling sker stegvis (ibid, s.35 f.). Vi 
anser att barnet kan se sig självt som kompetent om pedagogen gör det och därmed 
påverkas barnets subjektskapande positivt. Förskollärare 1 lät barnen berätta en flanosaga 
och förskollärare 5 menade att barnen i regel är positiva till att leda samlingen när hon 
frågar. Dessa förskollärare arbetar med äldre barn och vi tror att detta kan vara orsaken till 
att de anser att barnen klarar av att leda samlingen.  

Närvaro 

Det är viktigt för både vuxna och barn att i samlingen få veta hur dagen ser ut, och vilka 
som är närvarande på förskolan, menade förskollärare 1. Förskollärare 4 sade att de inte har 
upprop varje dag. På förskollärare 3:s förskola har de inte närvaroupprop utan de använder 
sig istället av en avslutningssång. De frånvarande uppmärksammas dock genom att de 
representeras med Waldorfdockor som läggs i olika sängar. Granberg (1999, s.72 f.) menar 
att de som inte är närvarande bör uppmärksammas. De känner sig viktiga när de vet att de 
blir omtalade på förskolan och därmed blir alla en del av gruppen. Förskollärare 3 frågade 
sig om inte barnen kan få bekräftelse när de kommer istället för i samlingen och att man 
kanske inte behöver samlas för att se vilka som är närvarande. Vi tolkar det som att hon 
pekar på att det går att ge bekräftelse även utanför samlingen, att det handlar om en 
medvetenhet om att bekräfta barnet så ofta det går, vilket i sin tur kan påverka barnets 
subjektskapandet positivt.  

Rutiner, ritualer och trygghet 

På den förskola där förskollärare 4 arbetar saknar barnen samlingen när den uteblir, den 
skapar struktur i deras barngrupp. Det går inte att göra några variationer, menade 
förskollärare 2 och 3. Barnen vill ha samlingen vid samma tidpunkt. Förskollärare 3 tog 
också upp att t.ex. en katt inte får bytas ut mot något annat i en saga. Vi tänker att dessa 
uttalanden handlar om att skapa trygghet för barnen och det gör att barnens 
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subjektskapande påverkas positivt. Det är lättare för barnen att lära sig saker när de är 
trygga. 

Samlingen kan ses som en ritual eller ceremoni som sker dagligen, menar Rubinstein Reich 
(1996, s.52 ff.). Med ett upprepande av ritualer varje dag kan deltagarna känna en identitet 
och en samhörighet. På ett djupare plan kan ritualerna bidra till att inplacera individen i 
gruppen. Rubinstein Reich anser att om vi ser samlingen som i första hand en ritual eller 
rutin och inte ett tillfälle att lära, motiveras upprop, att räkna barnen och almanackan, 
speciellt då de äger rum i grupper av barn i varierande åldrar. Ritualerna förmedlar då inte 
kunskap utan de är till för att ge barnen trygghet, ordning och kontinuitet. Vi tolkar det som 
att barnen inte lär sig något nytt i rutinerna, eftersom innehållet alltid är detsamma. Nordin 
Hultman (2004, s.105) hänvisar till en förskolestudie som visar att pedagogerna är lika 
underkastade rutiner och planering som barnen. Styrningen blir opersonlig och otydlig. Vi 
anser att detta visar på nackdelen med rutiner. Rutiner kan styra vardagen utan att man 
omprövar dem och därmed riskerar man att ta dem för givna. Pedagogerna behöver 
reflektera över samlingens pedagogiska inslag som görs av rutin för att kunna göra 
samlingen mer meningsfull för barnen och därmed skulle barnens subjektskapande kunna 
påverkas positivt. 

På den förskolan där förskollärare 3 arbetar har de samlingen på samma ställe och de byter 
inte platser på barnen, vilket enligt henne ger dem trygghet. Rubinstein Reich (1996, s.54) 
hävdar att barnen genom att delta i samlingen kan känna gemenskap och få individuell 
uppmärksamhet, vilket kan bidra till barns identitetsutveckling. Vi anser att det kan kännas 
tryggt för barnen att ha samma plats i början när de inte känner varandra, men att 
pedagogen efter en tid kan låta barnen välja själva var de vill sitta. Det kan stärka barnets 
subjektskapande positivt, eftersom pedagogerna visar att barnets vilja räknas. 
Psykoanalytikern Anne-Lise Lövlie menar att barns trygghet inte främst beror på en 
relation till en vuxen, utan på om de kan handla och vara aktiva när de vill och behöver det 
(Nordin Hultman, 2004, s.185 f.). De står då i en subjektrelation istället för en 
objektrelation, menar Nordin Hultman.  

Cirkeln och rummets makt 

På förskollärare 5:s förskola sitter de på en matta i en rund ring i samlingen. Det är en 
tradition från Fröbels pedagogik att sitta i en cirkel i samlingen (Rubinstein Reich, 1996, 
s.28). Det vanligaste och det mest jämlika sättet att sitta och samtala är i en cirkel (ibid, 
s.8). På det sättet ser alla varandra och är på lika avstånd till centrum skriver Rubinstein 
Reich. En undersökning av ett klassrum för barn i åldern 5-7 år pekade på att lärarens 
sociala utnyttjande av rummet visade att samlingsplatsen hade en särskild betydelse (ibid, 
s.58). Läraren kontrollerade barngruppen bäst i samlingsutrymmet och hon gick därför dit 
då hon ville få gruppens uppmärksamhet. Forskare menar att de förskolebarn som 
misslyckas med att tyda förskollärarens signaler, att röra sig och att nyttja rummet, kan bli 
barn som får svårigheter i skolan. Vi anser att barnens subjektskapande påverkas negativt 
då de misslyckas med att tyda förskollärarens användning av rummet. Michel Foucault 
menar att rum har makt att tillerkänna människor deras identiteter och att frambringa deras 
subjektivitet (Nordin Hultman, 2004, s.51). Hur rummet organiseras i skolan t.ex. påverkar 
subjektskapandet. Rum och platser är diskursiva, de bär t.ex. upp maktrelationer som när 
läraren står längst fram i klassrummet framför eleverna. Mot denna bakgrund anser vi att 
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barnens subjektskapande påverkas positivt när barnen sitter i cirkel eftersom alla blir lika 
värda. Barnen kanske blir mer delaktiga på detta sätt och det kan ge dem förutsättningar att 
tillgodogöra sig det pedagogiska syftet i samlingen. Där förskollärare 3 arbetar sitter de i en 
halvcirkel. Det hade varit intressant att få veta varför de sitter på det sättet, menar vi. I det 
fallet kanske pedagogerna placerar sig framför barnen och därigenom får de mer makt än 
barnen. Sättet att sitta i en cirkel är en tradition från Fröbel och vi frågar oss därför om 
personalen på förskollärare 3:s förskola genom att sitta i halvcirkel har reflekterat över 
sättet att sitta i samlingen.   

Planering och flexibilitet 

Förskollärare 1 och 2 ansåg att pedagogerna inte alltid kan improvisera. Förskollärare 2 
rekommenderar att ha olika material och beprövade metoder. Det ger en stor trygghet 
särskilt i nya barngrupper och när hon inte har planerat något. Förskollärare 6 menade att 
hon kan ha planerat samlingen, men att det händer att barnen säger att de vill göra något 
annat och kanske har med sig något som de vill visa. Då förändras grunden för hela hennes 
planering och hon får släppa den. Det är viktigt för barnen att ha inflytande enligt 
förskollärare 6. Där förskollärare 2 och 4 arbetar avbryter de samlingen om den inte 
fungerar. I  

Som vi nämnt tidigare har Nordin Hultman (2004, s.180) velat visa att utformningen av 
pedagogiken och planeringen av undervisningen är viktig för barns prestationer och sätt att 
vara. Enligt flera studier letar man efter orsakerna och förklaringarna till barns handlingar 
ensidigt hos barnen och inte hos pedagogikens utformning. Den pedagogiska utformningen 
ses som självklar och har nästan förblivit oförändrad över tiden. Vi anser att om pedagogen 
inte är flexibel och uppmärksammar det barnen säger och gör i samlingen så riskerar 
barnen att framstå som störande. Om ett barn vill säga något om en kanin som har dött t.ex. 
är det just det som det barnet för tillfället finner meningsfullt. Om pedagogen då skulle 
fortsätta med sitt planerade innehåll så kanske inte barnet kan ta det till sig, eftersom det 
sitter och tänker på sin kanin. Att uppmärksamma det ett barn säger gör att det känner sig 
respekterat och värdefullt, vilket gör att barnets subjektskapande påverkas positivt. 

Valmöjligheter 

Förskollärare 6 frågade sig om alla barn behöver vara med på samlingen. Enligt henne har 
alltid barnen ett val att göra något annat. Hon förtydligar för dem vilket val de har gjort och 
att de kan få välja om. Många gånger väljer de att vara kvar för att de uppskattar samlingen. 
Även förskollärare 1 sade att barn som har valt att lämna samlingen oftast återvänder. Detta 
får oss att tänka på det psykoanalytikern Anne-Lise Lövlies anför nämligen att barns 
trygghet inte beror främst på en relation till en vuxen utan på om de kan handla och vara 
aktiva när de vill och behöver det (Nordin Hultman, 2004, s.185 f.). Barnen står då i en 
subjektrelation istället för en objektrelation, menar Nordin Hultman. Förskollärare 3 sade 
att de på hennes förskola försöker inspirera barnen att välja att vara med på samlingen. Vi 
menar att om barnen har valmöjligheter kan det inspirera pedagogerna att anstränga sig 
extra mycket för att göra samlingarna intressanta, lärorika och lustfyllda för barnen. Å 
andra sidan kan det vara svårt att tillfredsställa alla barn samtidigt.  

När pedagogen Åberg (Lenz Taguchi, 2005, s.37 f.) och hennes kollegor utgick från 
barnens förslag till samlingens innehåll började de med samlingar i små grupper. Det var 
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inte viktigt att alla barn var med på alla samlingar, utan pedagogerna började tänka ut vilka 
barn som skulle kunna ha intresse av att delta i en viss samling. Granberg (1999, s.70) 
hävdar att när pedagogen tycker att samlingen är viktig och tycker om att leda den 
förmedlar denne att samlingen är något roligt. Om barn inte vill delta i samlingen kan 
orsakerna vara att den som håller i samlingen inte har lyckats fånga barnens 
uppmärksamhet eller att barnen själva är mitt uppe i att lösa en uppgift som är mer 
betydelsefull för dem. I sådana fall kan det vara bättre att vänta med samlingen. Granberg 
ger här exempel på vilken betydelse pedagogen spelar för att få barn att delta i samlingen 
istället för att se orsakerna till att de inte vill det hos barnen. Vi anser att barnens 
subjektskapande påverkas positivt om deras vilja bemöts med respekt, att det betyder något 
vad de vill och tycker. Förskollärare 5 ansåg att samlingen har en viktig uppgift att fylla när 
det gäller att tala inför andra, att kunna säga sin åsikt eller att ge förslag på vad man vill 
göra. För att uppfylla läroplanen arbetar de med demokrati genom att de ger barnen 
valmöjligheter.  

Intressanta händelser 

På förskollärare 1:s förskola använder de en frågelek där barnen och/eller pedagogerna 
hittar på frågor. Hon kan då uppleva att barnen svarar det som förväntas av dem istället för 
att säga vad de tänker själva. Förskollärare 5 instämde att det ofta är så. När förskollärare 1 
ställer frågor måste hon ge rätt fråga till rätt barn, en fråga som hon vet att barnet kan svara 
på. En blyg pojke kan genom en fråga som intresserar honom börja tala i samlingen. 
Identitets- och subjektskapande är en pågående process där t.ex. ett barn”uppstår” på olika 
sätt i olika situationer, skriver Nordin Hultman (2004, s.176). Barnet är ”aldrig ’identisk’ 
med sig själv” i ett poststrukturellt synsätt utan barnet har flera identiteter eller sätt att vara 
på. Det finns inte något förutsatt ”inne” i barnet som kan betecknas som ett karaktärsdrag, 
utan barnets karaktärer är olika. När barnen säger och gör något kan det ses i förhållande 
till att de gör något meningsfullt i verkliga situationer utan behovet av att se till 
bakomliggande utvecklingsprocesser. Istället för att individualisera blir det intressant att se 
till möjligheter och hinder i de miljöer där barnen agerar och betraktas. Vi ser det som att 
pojken som betraktas som blyg är det i detta sammanhang och kanske inte i andra. Vi 
undrar om pedagogerna ser till sin egen roll för att få barn att inte vara blyga. Hur utformar 
de sin pedagogik i samlingen? Där förskollärare 1 arbetar använde de sig av en frågelek 
och får därigenom en pojke som ses som blyg att bli engagerad i samlingen. Förskollärare 1 
uppskattar mest de spontana samlingarna där barnen fängslas av någonting. På hennes 
förskola använder de böcker kring detta ämne, ritar samtidigt som de t.ex. observerar om 
det har hänt något i ett akvarium. Genom att våga dramatisera känner hon att hon kan fånga 
barnens intresse. Den bästa samlingen tycker förskollärare 5 är när hon talar om sin 
barndom. Detta uppskattar barnen mycket. Den slutsats vi drar är att när förskollärarna 
fångar barnen utifrån deras intressen så påverkas barnens subjektskapande positivt. Genom 
att innehållet är meningsfullt för barnen blir det lätt för pedagogerna att få in pedagogiken, 
t.ex. kan barnen lära sig något om hur barn hade det förr i tiden. När barn tar del av 
intressanta sysselsättningar och framkallar meningsfulla sammanhang kan man inse att det 
sker något ”gott”, anser Nordin Hultman (2004, s.201). Hon menar att fokusering på de 
händelser som är lärorika och fascinerande för barnen skulle kunna vara ett pedagogiskt 
fokus och en pedagogisk utmaning.  
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Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 

Vi anser att även om vi inte kan hitta något om samlingen i Lpfö-98 kan det mesta som står 
i denna användas pedagogiskt i samlingen, t.ex. demokrati som bl.a. förskollärare 5 talade 
om. Allt som pedagoger och barn gör kan relateras till läroplanen menade förskollärare 4. 
Förskollärare 5 sade att läroplanen är inarbetad. Vi anser att barnens subjektskapande 
påverkas positivt om pedagogerna tar upp förskolans värdegrund med barnen, t.ex. hur man 
ska vara mot varandra. 

Förskollärare 2 tog upp hur svårt det kan vara för en del vuxna att sjunga i samlingen. Hon 
och förskollärare 5 ansåg att problemet låg hos de vuxna och inte hos barnen. Förskollärare 
3 och 6 menade att de har en skyldighet att genomföra sådana aktiviteter med barnen. Vi 
förstår det som att förskollärare 3 och 6 menade att de är skyldiga att sjunga för att det står i 
läroplanen för förskolan (Lpfö-98). Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999, 
s.20) tar upp att läroplanens mål är styrande för det pedagogiska arbetets innehåll och 
pedagogernas sätt att arbeta. I Lpfö-98 (s.9) står att förskolan bl.a. ska sträva efter att varje 
barn utvecklar sin skapande förmåga och att barnen kan uttrycka sina upplevelser, tankar 
och erfarenheter genom uttrycksformer som t.ex. sång och drama. Vi anser att det är viktigt 
att barnen får möjlighet att göra detta, men vi frågar oss om det spelar någon roll vem i 
arbetslaget som ser till att det sker. Den som tycker att det är roligt att sjunga kan säkert 
stimulera barnen och göra det väl, men å andra sidan kan det vara sårbart om det kanske 
bara är en person som vill ansvara för sången. Om denne person är sjuk får barnen inte 
möjlighet att sjunga. Förskollärare 2 och 5 menade att barnen inte bryr sig om vem som 
sjunger eller om denne är en skicklig sångare. Om barnen skulle fråga varför den övriga 
personalen inte sjunger och pedagogerna svarar att de inte kan, kanske barnen uppfattar det 
som att det bara är accepterat att sjunga perfekt, anser vi. Barnens subjektskapande kan då 
påverkas negativt när de ska sjunga.   

Förskollärare 2 frågade hur man gör om man som pedagog inte vill genomföra en aktivitet i 
samlingen. Förskollärare 5 tyckte att man kan tala om problemet och förskollärare 6 ansåg 
att man kan ta stöd i sitt arbetslag. Förskollärare 3 lade till att det är viktigt att vara ärlig 
och rak mot varandra som pedagoger och att ge varandra feedback. Det är oftast roligt att 
göra det man är bra på, vilket gör att man blir ännu bättre på detta, ansåg hon. Vi fick 
exempel på hur förskollärarna i fokusgruppsamtalet inspirerade varandra i att sätta ord på 
sina tankar om att våga genomföra olika aktiviteter samlingen. Vi tror att det är viktigt för 
pedagogerna att de känner stöd i varandra och att det kan gynna barnen i deras lärande att 
de har en glad och entusiastisk pedagog. Både barnens och de vuxnas subjektskapande 
påverkas därigenom positivt.  

Slutsatser 
I fokusgruppsamtalet gavs olika exempel på barns kompetens. I ett uttalande var barnets 
ålder ett villkor för vad barnet klarade av. När Anna frågade om förskollärare 3 har låtit 
barnen hålla i samlingen svarade hon följande:  

Nej det har vi inte, vår äldsta är ju tre år. 

Förskollärare 1 gav exempel på barns delaktighet och kompetens när barnen fick berätta en 
saga istället för henne:  
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/…./  nu orkar inte jag, kan inte ni göra det istället så kan vi titta på.  Så då var det ett gäng av 

barnen som gjorde den här, den vart så himla rolig, så då liksom kände man att de kunde den här, 

de fick ta del i det hela. 

Ett exempel på att fokusgruppsamtalet fungerade väl som metod var när förskollärarna gav 
förskollärare 2 olika förslag på hur man som pedagog kan gå tillväga om man t.ex. inte vill 
sjunga i samlingen. Det fanns likheter mellan förskollärarnas arbetssätt, de använde 
liknande material i samlingen t.ex. Ett exempel på olikheter var närvarouppropet, någon 
använde en avslutningssång och Waldorfdockor och andra ett upprop. 

Det fanns många likheter mellan förskollärarnas uppfattningar och tidigare forskning, t.ex. 
att samlingen innehåller närvaroupprop, almanackan, sång, och att samlingen ger 
gemenskap och är en förberedelse inför skolan. Dessa likheter skulle kunna tolkas som att 
förskollärarna styrs av vanor och traditioner. Det fanns dock exempel i undersökningen vi 
gjort på reflektion över syftet med olika inslag i samlingen genom att vanor och traditioner 
ifrågasattes. Vi såg flera exempel på detta i fokusgruppsamtalet t.ex. varför pedagogerna 
ska vara en eller flera i samlingen. Vi tolkar det som att särskilt förskollärare 6 reflekterade 
över samlingens pedagogiska arbete. Hennes ifrågasättande av olika arbetssätt blev som ett 
mönster i fokusgruppsamtalet. Förskollärare 6 kanske därför inte styrs av vanor och 
traditioner i lika hög grad som de andra. Sannolikheten att hon utformar samlingen 
pedagogiskt i syfte att göra den meningsfull för barnen är stor menar vi. Hon gav exempel 
på att hon utgick från barnen när hon ansåg att de alltid har ett val och att de har rätt att 
vara tysta. Förskollärare 6 insåg samtidigt sin egen roll för barnens utveckling när hon 
ansåg att det var pedagogernas uppgift att få ett barn att våga tala i samlingen. När 
förskollärare 1 sade att de utgick från barnens intresse i en frågelek och en pojke då vågade 
tala i samlingen är ett exempel på att vi har besvarat den andra forskningsfrågan: ”Hur 
uppfattar pedagogerna att barnen påverkas av samlingens pedagogiska utformning?”.   

Betydelse 
Med denna studie har vi velat lyfta fram betydelsen av att reflektera över hur den 
pedagogiska utformningen kan påverka barnen. Som pedagog kan man vara styrd av vanor 
och traditioner, men om pedagogen reflekterar över syftet med samlingens olika 
pedagogiska inslag tror vi att sannolikheten ökar att barnen upplever samlingen som 
meningsfull. Genom att samlingen blir viktig för barnen kommer de troligtvis lättare kunna 
ta till sig dess pedagogiska innehåll. Som Nordin Hultman påpekar visar flera studier att 
man letar orsaker till barns handlingar enbart hos barnen och inte i den pedagogiska 
utformningen. Detta har vi också velat lyfta fram. Barnen kanske stör för att de inte 
upplever samlingen som meningsfull och risken finns då att de uppfattas som störande av 
pedagogerna vilket påverkar barnens subjektskapande negativt. Istället för att lägga skulden 
på barnen om de t.ex. stör i samlingen, kan orsakerna sökas i den pedagogiska 
utformningen. Det är här pedagogens makt ligger, att förändra den egna praktiken. Det är 
troligare att orsakerna till att ett barn stör ligger i den pedagogiska utformningen och de 
faktorer som påverkar denna än att de ligger hos ett enskilt barn. Granberg menar att det 
kan bero på att ledaren för samlingen inte har lyckats fånga barnens uppmärksamhet eller 
på att barnen är upptagna av att lösa en för dem betydelsefull uppgift om de inte vill delta i 
samlingen.  
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Vi tror att det är svårt att ändra på en annan individ som ett specifikt barn, men att det går 
att förändra sig själv och det man själv gör som pedagog. Slutsatsen är att pedagogiken 
behöver anpassas efter barnen och att det är centralt att göra samlingarna meningsfulla för 
dem. Det går kanske inte alltid att utgå ifrån barnens intressen, men pedagogen kan göra 
samlingarna meningsfulla ändå genom att pröva sig fram till vad som passar barnen ifråga. 
Förskollärare 6 lyfte fram möjligheten att barnen ska få välja att vara med på samlingen 
eller inte. Åberg (Lenz Taguchi, 2005, s.37 f.) tog också upp att alla barn inte behöver vara 
med på alla samlingar, utan på de samlingarna som intresserar dem.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Vi använde oss av fokusgruppsamtal som metod. Till skillnad från individuella intervjuer 
så spelar en rad gruppdynamiska faktorer roll i fokusgruppsamtal och påverkar människors 
handlingssätt (Wibeck, 2000, s.12). Det blir en större bredd av idéer (ibid, s.39). Genom att 
vi använde oss av fokusgruppsamtal som metod menar vi att förskollärarna kunde få 
inspiration av varandra när det gäller att diskutera det pedagogiska syftet med samlingen. 
Detta fick vi exempel på t.ex. när pedagogerna diskuterade nödvändigheten med att vara en 
eller flera vuxna i samlingen.  

Förskollärare 6 tyckte att det var bra att delta i ett fokusgruppsamtal med pedagoger från 
olika förskolor, eftersom det då kan komma upp olika infallsvinklar. Vi anser att det 
framförallt var hon som lyfte fram betydelsen av att ifrågasätta varför pedagogen handlar 
som denne gör i samlingen. Därmed utmanade och inspirerade hon de andra deltagarna. Vi 
tror att även frågan om det pedagogiska syftet med samlingen som vi framförde vid 
fokusgruppstillfället och de frågor som vi skickade ut i förväg utmanade förskollärarna i 
deras tankar om samlingen. I slutet av fokusgruppsamtalet föreslog en av deltagarna att 
man skulle kunna ta bort samlingen och flera ansåg att den inte behövdes varje dag. Genom 
uppsatsen kan vi inspirera förskolepersonal att själva börja reflektera över syftet med att ha 
samling. De kan därigenom utveckla samlingen för att barns subjektskapande ska kunna 
påverkas positivt. Vi reagerade på att de på förskollärare 6:s förskola gav barnen 
valmöjligheten att vara med på samlingen eller inte. Detta förfaringssätt har vi aldrig mött i 
samband med någon samling i förskolan tidigare. Vi anser att det visar på hur svårt det kan 
vara att fånga alla barnens uppmärksamhet i samlingen. Det åskådliggör också att 
pedagogerna visar respekt för vad barnen vill.  

Wibeck (ibid, s.129) menar att en utmaning med fokusgruppsamtal är att insamlade data 
innehåller mycket information och att de går att analysera på många olika sätt. Om 
utredarna har tid och intresse kan de hålla på med samma material länge och se det ur olika 
perspektiv. Vi upplevde att det tog väldigt lång tid och var krävande att bearbeta materialet. 
Det var sex deltagare och vi höll på i drygt en timme med själva fokusgruppsamtalet. 
Samtalet hade ett fokus som var ganska brett, det pedagogiska syftet med samlingen, och 
därför kunde mycket gå in under det. Ett smalare val av fokus hade kunnat göra arbetet 
med materialet mindre omfattande och vi hade kunnat gå in mer på djupet.   

Nya frågor/vidare forskning 
Något vi kunde ha gått vidare med efter fokusgruppsamtalet hade varit att observera de 
olika förskollärarnas samlingar. Därigenom hade vi kunnat jämföra deras uttalanden med 
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praktiken. Vi kunde också ha diskuterat en eventuell skillnad mellan deras uttalanden och 
hur de agerar i praktiken för att öka deras medvetenhet om hur de arbetar. De skulle då 
kunna granska sin praktik och reflektera över denna för att utveckla pedagogiken i 
samlingen. I en postmodern etik där en ständigt närvarande samtidighet betonas kan varje 
pedagogisk handlings många möjliga och ofta motstridiga innebörder och konsekvenser 
granskas (Nordin Hultman, 2004, s.199). Det kan vara både avsiktliga och oavsiktliga 
effekter samtidigt i alla pedagogiska inslag. Vi frågar oss också om inte fokusgruppsamtal 
skulle kunna vara ett redskap som pedagoger på förskolor skulle kunna använda för att lära 
sig av varandra. De skulle då inte träffa samma pedagoger varje gång, utan olika för att få 
nya uppslag och idéer. Om de redan känner varandra tror vi att de för att utveckla sin 
verksamhet ganska snabbt lär sig hur var och en arbetar och tänker. Med hjälp av begreppet 
subjektskapande skulle de och andra representanter från olika yrkesgrupper som arbetar 
med barn kunna använda sig av fokusgruppsamtal för att reflektera över självklara rutiner 
och det för givet tagna. Syftet med detta vore att utveckla verksamheterna och göra dem 
mer meningsfulla för både barn och vuxna. 

Vi anser att vi har uppfyllt syftet med studien. Vi har fått större kunskap om hur 
förskollärarna uppfattar det pedagogiska syftet med samlingen. Vi har analyserat hur 
pedagogerna uppfattar att barnen påverkas av den pedagogiska utformningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

VÄLKOMSTBREV INFÖR FOKUSGRUPPSAMTAL  
 
Plats och tid:  
 
Färdbeskrivning:  
 
Varmt välkommen till det fokusgruppsamtal som ni har tackat ja till per telefon. Vi är 
studenter på Lärarhögskolan och heter Anna Nord och Katarina Zelizi och vi vill arbeta 
inom förskolan när vi är klara med utbildningen. Vi skriver tillsammans ett examensarbete 
på c-nivå som kommer att undersöka olika pedagogiska förhållningssätt till samlingen i 
förskolan. Genom att samla er till ett fokusgruppsamtal samlar vi in data att analysera kring 
olika synsätt på samlingens funktion. Vi har därmed försökt att få ett så brett spektrum av 
attityder om det pedagogiska syftet med samlingen som möjligt. Det är tänkt att ni som 
grupp ska diskutera och att vi studenter inte ska blanda oss i för mycket. Vi tänker att ni i 
grupp skulle kunna inspirera varandra i tankar om det pedagogiska syftet med samlingen. 
Allas bidrag till diskussionen är lika värdefulla och vi kommer inte att värdera era svar i 
termer av rätt och fel eller bra och dåligt.  
 
Vi förstår att ni kan närvara under en begränsad tid och har därför förberett några frågor 
som ni kan fundera över. Dessa kan fungera som inspiration till samtalet. Vi har lagt 
frågorna som bilaga till detta brev. Samtalet kommer att ta ca en timme och vi kommer att 
använda oss av anteckningar, bandspelare och minidisc (en slags bandspelare) för att spela 
in samtalet. Inspelningen ska vi sedan transkribera, alltså skriva ner vad som har sagts, för 
att sedan analysera innehållet. Om ni så önskar kan ni få läsa en utskrift av samtalet. Vårt 
examensarbete kommer att läggas ut på Internet när det har blivit godkänt, eftersom 
examensarbeten är offentliga. Det som vi har spelat in kommer att förvaras på ett säkert 
ställe. Ni kommer att vara anonyma i vårt examensarbete. För att kunna analysera vad ni 
har sagt behöver vi nämna vilken inriktning var och en har, men inget mer. Vi ber er alla att 
inte sprida det var och en har sagt under samtalet vidare.  
 
Om ni inte kan närvara ber vi er kontakta oss omgående, så att vi kan hitta en ersättare. Vi 
kommer att bjuda er på fika. Vi tänkte att ni får presentera er med namn först, men inte er 
förskolas inriktning för att undvika förutfattade meningar. Vi tänker också att det kan verka  
hämmande för någon som kommer ensam från en viss inriktning om det finns flera 
förskollärare med samma inriktning. Vi vill annars tacka er för att ni har valt att komma på 
detta fokusgruppsamtal. 
 
Vi önskar er varmt välkomna!  
Med vänliga hälsningar Anna Nord och Katarina Zelizi.  
 
Annas mobilnummer är … och Katarinas …. 
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Bilaga:  
Förberedande frågor inför fokusgruppsamtal. 
 
FÖRBEREDANDE FRÅGOR INFÖR FOKUSGRUPPSAMTAL 
 
Har ni samling på förskolan och i sådana fall hur ofta? 

Vad är det pedagogiska syftet med samlingen enligt dig? 

Finns det något som är extra viktigt i detta syfte enligt dig? 

Hur planerar ni och förbereder ni samlingen? 

Hur brukar det fungera att genomföra det ni har planerat? 

Hur arbetar ni med öppna (finns inget givet svar) och slutna (ja- eller nejsvar) frågor i 
samlingen? 

Hur används Lpfö 98 i samlingen? 

Hur använder ni hjälpmedel i pedagogiskt syfte som miljö, pedagoger, material och barn? 

Hur gör ni för att fånga barnens intresse? 

Hur placerar ni er själva och barnen i rummet? 

På vilket sätt är barnen delaktiga i samlingen? 

Vilken roll spelar pedagogen respektive barnet i samlingen? 

Hur väljer ni tidpunkt för samlingen? 

På vilket sätt dokumenterar och utvärderar ni samlingen? 

 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
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  1  

 


	Sammanfattning
	Nyckelord
	 Förord
	Samlingen genom historien, traditioner och pedagogiska syften
	Undersökningsområde
	Syfte och problem
	Uppsatsens syfte
	Forskningsfråga/problemformulering

	Teoretiskt perspektiv
	Förskolans historik 
	Utvecklingspsykologins betydelse i förskolan
	Subjektskapande
	Pedagogisk utformning

	Tidigare forskning
	Samling i förskolan
	Andra benämningar på samling
	Samlingens syfte 
	Samlingens innehåll
	Ritualer
	En eller flera pedagoger i samlingen
	Pedagogrollen
	Ett framgångsrikt deltagande i samlingen
	Flickor understimuleras

	Centrala begrepp
	Subjektskapande 

	Urval
	Uppläggning och genomförande
	Materialbearbetning
	Tillförlitlighetsfrågor
	Etiska aspekter
	Beskrivning av data/empiri
	Sammanfattning av fokusgruppsamtalet

	Analys av data/empiri
	Organisation 
	Innehåll
	Material 
	Tid 
	Miljö och rum 

	Självförtroende hos barn
	Delaktighet
	Meningsfulla händelser

	Yrkesidentitet 
	Reflektion och utvärdering
	Sammanfattning
	Almanackan
	Samlingens innehåll och material
	Reflektion över samlingen
	Tid
	En eller flera pedagoger i samlingen
	Möte
	Svårigheter i samlingen
	Ålder och kompetens
	Närvaro
	Rutiner, ritualer och trygghet
	Cirkeln och rummets makt
	Planering och flexibilitet
	Valmöjligheter
	Intressanta händelser
	Läroplanen för förskolan, Lpfö-98

	Slutsatser
	Betydelse
	Reflektion över forskningsprocessen

	Nya frågor/vidare forskning
	Bilaga 1



