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ABSTRAKT 
Samling är en vanligt förekommande rutinsituation som är en del av många förskolors och skolors 

vardag. Utformningen och syftet med samlingen varierar mellan förskolor och skolor men även 

mellan pedagoger. Samlingen är ett tillfälle för att socialisera där barn och vuxen interagerar men 

även barn och barn. Syftet med studien är att undersöka samlingen på yngrebarnsavdelningar samt 

de yngre barnens möjligheter eller begränsningar till interaktion i samlingen. Studiens 

forskningsfrågor avser att undersöka vilka innehållsmoment som förekommer i de yngre barnens 

samling samt hur pedagoger möjliggör eller begränsar för interaktion i de yngre barnens samling. 

Studien har genomförts på två olika förskolor med barn mellan 1-4 år, där det empiriska materialet 

insamlats med hjälp av videoobservationer. En teoretisk utgångspunkt studien utgår ifrån är ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande där tematisk analys använts för att analysera empirin. Resultatet 

i studien är uppdelad i två delar där resultat del 1 visar att de vanligaste förekommande 

innehållsmomenten är sångkort, öppning av julkalender samt fruktstund. Momenten förekom på 

båda förskolorna men utformades och utfördes på olika sätt av pedagogerna. I resultat del 2 framkom 

tre olika teman som var återkommande i det insamlade materialet gällande hur pedagoger möjliggör 

eller begränsar för interaktion. Följande teman framkom: momentens utformning, pedagogens 

kommunikation och scaffoldning: en möjlighet till interaktion. Slutsatsen efter denna studie är att 

beroende på hur olika innehållsmoment utformas skapas olika möjligheter eller begränsningar till 

interaktion. Pedagogers kommunikation har även betydelse då pedagogers öppna frågor samt 

följdfrågor skapar större möjligheter till interaktion mellan barnen. I flertalet sekvenser framkom 

även att barn interagerar med varandra genom stöttning, där de lär med och av varandra. Denna 

stöttning och interaktion sker både verbalt och fysiskt och i vissa fall i en kombination av dessa. 

 

Nyckelord: Förskola, yngre barn, samling, innehållsmoment, interaktion, kollektivt lärande. 
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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka våra handledare Carina Stenberg och Ole Olsson som har 

stöttat och väglett oss i vår skrivprocess. Vi vill även tacka de förskolor som 

medverkat och möjliggjort denna studie. Slutligen vill vi även tacka varandra för ett 

gott samarbete med många roliga och tålamodsprövande stunder.  
 

Halmstad den 9 januari 2017 

 

Anna Sabo & Fanny Welander 

 

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har till största del fördelats jämnt under hela skrivprocessen men 

där vi delat upp rubriker under tidigare forskning utifrån de områden som vi enskilt 

tagit del av i tidigare kurser på förskollärarutbildningen. Denna arbetsfördelning ser 

följande ut: Anna: “Samlingens konstruktion” och “Att lära tillsammans”. Fanny har 

skrivit följande rubrik: “Pedagogers förhållningssätt”. Genom hela arbetet har vi haft 

en öppen diskussion om de olika delarna i arbetet och där båda kommit med förslag 

till arbetets utformning. Båda har även tagit del av varandras enskilda texter för att 

skapa samsyn och en röd tråd genom arbetets alla delar.  
 

Begreppsdefinitioner 

I studien används benämningen pedagog som är ett samlingsnamn för lärare, 

förskollärare, barnskötare eller personer med annan eller ingen utbildning som 

arbetar med barn inom förskolans verksamhet.  Utifrån vår erfarenhet är det både 

förskollärare och övrig personal som planerar och leder samlingen i förskolans 

verksamhet. Vi har därför valt att inte särskilja personalens utbildning då vi inte 

anser att detta är relevant för vår forskningsstudie då det är handlingar som 

undersöks, oavsett vem som står för dem. Ett annat centralt begrepp i studien är 

samling. Samling definierar vi som den gemensamma pedagogiska stund där barn 

och pedagoger samlas i varierande innehållsmoment som sånger, rörelseaktiviteter, 

sagoberättande, lekar och diskussioner. Vi ser samlingen som ett pedagogiskt 

verktyg som används som ett medel för att uppnå andra mål som exempelvis olika 

läroplans mål. Ytterligare ett begrepp som nämns i studien är kollektivt lärande 

vilket syftar till de situationer där barn och pedagoger interagerar och lär med och 
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av varandra i en social kontext. Interaktion beskriver samspelet mellan individer 

som sker genom kommunikation.  
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1. Inledning 
Samling är en vanligt förekommande rutinsituation som är en del av många 

förskolor och skolors vardag. Samlingen kan ses som en ritual eller en daglig rutin 

som ger en känsla av gemenskap och trygghet som inte helt ovanligt sker på en 

matta på förskolan (Lang, 1998 & Rubinstein Reich 1994, 1996). Den pedagogiska 

samlingen är verksamhetens tyngdpunkt där det sker ett möte och cirkeln 

symboliserar en vi-känsla, där interaktion mellan barn och barn samt vuxen och 

barn sker (Rubinstein Reich 1994). Utformningen och syftet med samlingen 

varierar mellan förskolor och skolor men även mellan pedagoger. I förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) nämns inget om att samlingen ska förekomma i den 

dagliga verksamheten, emellertid är det rimligt att utgå ifrån att det finns 

strävansmål som kan uppnås genom samlingens form och innehåll. Några av målen 

i förskolans läroplan som kan tänkas uppfyllas med samlingen som verktyg är att 

förskolan ska sträva efter att varje barn får möjlighet till att utveckla sitt kunnande i 

att lyssna, reflektera, argumentera och uttrycka sina egna perspektiv samt kunna 

förstå andras (Skolverket, 2010). 

Det är i dialog och interaktion med andra som barnen utvecklar färdigheter 

som att ge uttryck för egna önskningar, utveckla empatisk förmåga samt lyssna på 

andras önskemål (Jonsdottir, 2007). Williams (2001) menar att samspel och 

kommunikation är en förutsättning för lärande där social kompetens utvecklas 

samtidigt som barn lär och utvecklas tillsammans. Även Wilhelmsson (1998) 

uttrycker att det är i interaktion med andra som ny kunskap konstrueras kollektivt 

utifrån deltagarnas olika kunskaper och erfarenheter, på ett sätt som ingen hade 

kunnat göra själv. Flertalet forskningsstudier visar att samlingen är en tydlig 

pedagogstyrd aktivitet där pedagogen har makt över innehållet och ämnet som ska 

diskuteras, där symboler och artefakter talar om vad som ska ske (Ekström, 2006; 

Rubinstein Reich, 1994; Simeonsdotter Svensson, 2009). Dolk (2013) 

problematiserar att pedagoger redan har förutbestämt hur vissa situationer ska se ut 

och vad som ska ske, då författaren menar på att det minskar utrymmet för barns 

delaktighet. Det finns en mängd olika faktorer som omfattar pedagogers 

förhållningssätt som i sin tur påverkar pedagogens agerande som ledare i 

verksamheten. Exempel på dessa är pedagogens barnsyn, sätt att se på lärande, 

värderingar av olika slag samt synsätt på rutiner, regler och normer (Sträng, 2005). 

Genom att pedagoger har svaga eller mindre tydliga direktiv och ramar kring 
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aktiviteten skapas bättre förutsättningar för barnen att bli delaktiga där de kan styra 

aktiviteten och även sitt eget lärande (Emilson & Folkesson, 2006). Williams 

(2001) ställer sig kritisk till återkommande rutinsituationer i förskolan som 

samlingen. Författaren menar att det finns risk för att barn och vuxna fastnar i 

invanda mönster vilket begränsar spontana aktiviteter där barn lär av varandra. 

Även Dysthe (2003) betonar att det inte går att studera lärande som ett isolerat 

fenomen som endast mentala aktiviteter hos individen utan måste ses till hela 

sammanhanget för att förstå vad som främjar och hämmar lärande.  

1.1 Bakgrund till problemområdet 
Under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi upplevt att samlingen är 

en viktig del av förskolans rutiner, där samlingens syfte och innehåll har varit 

varierande. Den forskning som vi tagit del av är mestadels internationell forskning 

som är gjord på barn i tidig skolålder. Utifrån detta anser vi att det är viktigt att 

utföra denna studie om bland annat form och innehåll i de yngre barnens samling. 

Forskning visar att samlingen är ett tillfälle för att socialisera och där barn och 

vuxen interagerar men även barn och barn (Rubinstein Reich, 1994, 1996). Det är i 

dialog och interaktion med andra som barn utvecklar färdigheter som att ge uttryck 

för egna önskningar, lyssna på andras önskemål samt utveckla en empatisk förmåga 

(Jonsdottir, 2007). Även Säljö (2000) uttrycker att lärande sker i interaktion mellan 

människor och där det är genom kommunikation och interaktion med andra som 

individen tillägnar sig kunskap och färdigheter. Williams (2001) lyfter fram 

problematiken med återkommande rutinsituationer som samlingen, där hon 

uttrycker att det finns risk för att barn och vuxna fastnar i invanda mönster vilket 

begränsar spontana aktiviteter där barn lär av varandra. Emilson och Folkessons 

(2006) studie visar på att pedagogers förhållningssätt ger olika förutsättningar för 

barns delaktighet och lärande. Utifrån detta är det intressant att undersöka hur 

pedagoger möjliggör eller begränsar för de yngre barnens interaktion i samlingen. 

Även Dysthe (2003) betonar att det inte går att studera lärande som ett isolerat 

fenomen som endast mentala aktiviteter hos individen utan måste ses till hela 

sammanhanget för att förstå vad som främjar och hämmar lärande. Utifrån den teori 

och tidigare forskning som vi tagit del av anser vi att det finns behov av att belysa 

detta område med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 
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 1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka samlingen på yngrebarnsavdelningar samt de 

yngre barnens möjligheter eller begränsningar till interaktion i samlingen. Med yngre 

barn avses i studien de barn som är mellan ett och fyra år gamla.  

 1.3 Frågeställningar 
1. Vilka innehållsmoment förekommer i de yngre barnens samling? 

2. Hur möjliggör eller begränsar pedagoger för interaktion i de yngre barnens 

samling? 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas forskning som är central för studien för att få en djupare 

förståelse för forskningsområdet. I första delen lyfts forskning om samlingens form 

och innehåll samt olika nationella och internationella forskningsstudier som gjorts på 

samlingen. I andra delen redovisas vikten av pedagogers förhållningssätt i relation till 

barns möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet. I sista delen redovisas ett 

avsnitt om interaktionens betydelse för barns lärande och utveckling.  

 2.1 Samlingens konstruktion 
I detta avsnitt redovisas nationell och internationell forskning. Den nationella 

forskningen är gjord på svenska förskolor men där den internationella forskningen utgår 

ifrån samlingens form och innehåll på barn i tidig skolålder. I vår studie har vi valt att 

undersöka samlingen på yngrebarnsavdelningar med barn mellan ett och fyra år. Vi anser 

att den internationella forskningen är relevant och nödvändig för att skapa förståelse för 

hur samlingen konstrueras, då samlingens form och innehåll är lik den samling som kan 

tänkas förekomma på förskolor runt om i Sverige. Då forskning kring samlingen i den 

svenska förskolan är begränsad har vi valt att tillämpa den internationella forskningen för 

att skapa en förståelse kring samlingens konstruktion.  

Samlingen kan ses som en ritual eller en daglig rutin som ger en känsla av 

gemenskap och trygghet och som inte helt ovanligt sker på en matta på förskolan (Lang, 

1998 & Rubinstein Reich, 1994, 1996). Samlingen sker i en cirkelform där både barn 

och pedagoger deltar och där aktiviteter som diskussioner, rörelseaktiviteter, 

sagoberättande, sånger och lekar sker mellan 20-30 min beroende på barnens ålder 

(Rubinstein Reich, 1994, 1996). En annan vanlig aktivitet i samlingen är när barn och 

pedagoger tillsammans ser vilka som är närvarande samt frånvarande (Ekström, 2006 & 
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Rubinstein Reich, 1994, 1996). Uppropet sker oftast i början av samlingen och är en 

betydelsefull del. Den ger barn och pedagoger en känsla av gemenskap och håller ihop 

gruppen men förstärker även jagkänslan. Barnen uppmärksammas en och en på ett 

positivt sätt vilket ger barnen bekräftelse (Rubinstein Reich, 1996).  

Genom samlingens cirkelform skapas enligt Lang (1998) en öppen atmosfär där 

cirkeln symboliserar gruppkommunikation både historiskt och i modern tid. Vidare 

menar författaren att denna form minimerar risken för en hierarki där deltagarna istället 

upplever en öppenhet där alla kan se och höra varandra. Samlingen anses även bidra till 

barnens personliga utveckling/identitet och samlingen är viktig för barns känsla för 

gemenskap där tillfällen skapas för att bli lyssnad på men även lyssna på andra 

(Olofsson, 2010; Rubinstein Reich, 1994). Även Cefai, Ferrario, Cavioni, Carter och 

Gretch (2014) lyfter fram att samlingens konstruktion leder till att pedagoger intar en 

mindre styrande roll för att barnen ska få en mer aktiv röst och där det kollektiva lärandet 

står i fokus genom att barnen delar med sig av sina kunskaper och åsikter. I motsats till 

detta visar flertalet forskningsstudier att samlingen är en tydlig pedagogstyrd aktivitet 

och där pedagogen har makt över innehållet och ämnet som diskuteras i gruppen, där 

symboler och artefakter talar om vad som ska ske (Ekström, 2006; Rubinstein Reich, 

1994; Simeonsdotter Svensson, 2009).  

Ekström (2006) har i sin avhandling studerat tre olika förskolor och fokuserat på 

de mest förekommande och återkommande situationerna där samlingen var ett av dessa 

moment. Utifrån observationer menar författaren att planeringen av verksamheten visar 

på en förmedlingspedagogisk syn på lärande, där pedagogerna besitter kunskap som via 

aktiviteter och samlingar förmedlas till barnen. Detta problematiserar även 

Simeonsdotter Svensson (2009) där hon menar att samlingen ska vara en mötesplats för 

pedagoger och barns olika perspektiv men som istället många gånger utgår ifrån 

pedagogernas syn. Den pedagogiska samlingen har många gånger inslag av att träna 

barnen till att sitta still i samlingen och lyssna på pedagogen där barnen förväntas att sitta 

ner och följa ritualerna (Rubinstein Reich 1994, Ekström, 2006; Simeonsdotter 

Svensson, 2009).  

Ekström (2006) menar på att barn enbart får påverka innehållet om det ryms 

inom ramen för aktiviteten. Även Rubinstein Reich (1994, 1996) lyfter fram vikten av att 

samlingen ska ge barn möjlighet att få inflytande och utöva demokrati tillsammans med 

hela barngruppen. Författaren uttrycker att samlingen är ett tillfälle för att samspela och 

där barn och vuxen interagerar men även barn och barn. 
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 2.1.1 Sammanfattning av samlingens konstruktion  
Samling är en vanligt förekommande rutinsituation i förskolan där barn och 

pedagoger tillsammans deltar i olika aktiviteter. Genom samlingens cirkelform skapas 

en öppen atmosfär där alla deltagarna kan se och höra varandra. Flertalet 

forskningsstudier visar att samlingen är en pedagogstyrd aktivitet där pedagoger har 

makten över innehållet och vad som ska ske. Samlingen är ett tillfälle för barn att 

socialisera och interagera med varandra där möjlighet till inflytande och demokrati 

finns.  

 2.2 Pedagogers förhållningssätt 
I detta avsnitt lyfts forskning kring pedagogers förhållningssätt. Den forskning som 

presenteras gällande pedagogers förhållningssätt är kopplat till samlingen i relation till 

barns möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet. Vi menar att denna koppling 

är relevant till studien då vi anser att delaktighet kan skapa möjlighet till interaktion.  

Sträng (2005) beskriver att en mängd olika faktorer som omfattar pedagogers 

förhållningssätt som i sin tur påverkar pedagogens agerande som ledare i 

verksamheten. Exempel på dessa faktorer är pedagogens barnsyn, sätt att se på 

lärande, synsätt på rutiner, regler, normer samt värderingar av olika slag. 

Emilson och Folkesson (2006) har i sin studie gjort ett flertal observationer 

med hjälp av videoinspelning där författarna menar att pedagogers förhållningssätt 

skapar olika förutsättningar för barns delaktighet och lärande. Genom att pedagoger 

har svaga eller mindre tydliga direktiv och ramar kring aktiviteten, skapas bättre 

förutsättningar för barnen att bli delaktiga där barnen kan styra aktiviteten men även 

sitt eget lärande. Författarna uttrycker att om pedagoger har tydliga direktiv om hur 

och vad barnen ska göra minskar barnens delaktighet men även utrymme för deras 

åsikter. Även Olofsson (2010) lyfter fram att vara en otydlig och svag ledare inte ska 

förväxlas med att göra barn delaktiga. Tvärtom menar författaren på att det är ett 

tydligt och medvetet ledarskap som krävs för att se till att alla barn i barngruppen får 

delta på sina villkor. En bra och tydlig ledare är lyhörd för barns reaktioner och låter 

dessa styra samlingens upplägg. Emilson och Folkesson (2006) menar att hur väl 

pedagoger kan närma eller inta ett barns perspektiv, kan detta vara avgörande för 

vilka förutsättningar som skapas för barns delaktighet i verksamheten. Författarna 

belyser även att det krävs mer än att bara lyssna på barnen utan pedagoger behöver 

även tolka barns agerande samt försöka förstå deras värld utifrån barnens perspektiv. 
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Emilson (2007) har i sin studie observerat samlingar där författaren uttrycker 

att pedagoger behöver ha ett tillåtande och lekfullt förhållningssätt för att skapa 

möjligheter för barns delaktighet i samlingen. Genom att pedagoger närmar sig ett 

barns perspektiv kan förutsättningar för ömsesidig kommunikation möjliggöras där 

både barn och pedagoger känner sig uppmuntrade att delta aktivt i samlingen. Vidare 

belyser även Williams (2001), Moss (2007) och Dolk (2013) att pedagoger behöver 

tänka kritiskt om sitt förhållningssätt gällande rutinsituationer för att kunna utveckla 

verksamheten. För att kunna öka möjligheterna till delaktighet för både barn och 

pedagoger är det alltså nödvändigt att vissa ramar vidgas och överskrids. Det är även 

av vikt att pedagoger tänker kritiskt om deras förhållningssätt kring aktiviteter som 

samlingen (Dolk, 2013). 

 2.2.1 Sammanfattning av pedagogers förhållningssätt 
I detta avsnitt poängterar den tidigare forskningen vikten av att pedagoger behöver ha 

ett kritiskt tänkande om sitt förhållningssätt gällande rutinsituationer som samlingen. 

Detta på grund av att det ofta finns tydliga ramar och regler i dessa situationer som 

kan minska barns delaktighet i verksamheten. Återkommande i den forskning som 

lyfts är att pedagogers förmåga att kunna inta eller närma sig ett barns perspektiv är 

avgörande för vilka förutsättningar till delaktighet barn får i förskolans verksamhet.  

 2.3 Att lära tillsammans 
Att förskolan skapar miljöer som kännetecknas av gemenskap tillsammans med 

barngruppen är viktigt för barnens enskilda lärande och utveckling. I interaktion med 

andra lär sig barn grundläggande färdigheter som att kommunicera och ta hänsyn till 

andra människors behov. Det är i dialog och interaktion med andra som barn utvecklar 

färdigheter som att ge uttryck för egna önskningar, lyssna på andras önskemål samt 

utveckla en empatisk förmåga (Jonsdottir, 2007). Även Sheridan, Pramling Samuelsson 

och Johansson (2010) menar att barns interaktioner är en betydelsefull del av deras 

kulturella- och sociala liv och lärande.  

I takt med samhällets förändrade syn på lärande har samspel och samverkan fått 

en större central roll. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) har utifrån 

detta introducerat ett nytt begrepp: samlärande. Författarna uttrycker att lärande 

utvecklas i samspel med kamrater och i en interaktion och kommunikation med andra. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) uttrycker att samspel kräver en 

ömsesidig interaktion där barn agerar verbalt eller kroppsligt med gester, ord och tonfall 
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tillsammans med andra. Barn lär sig genom att uppmärksamma hur andra gör, själva 

agera och kommunicera med människor i sin närhet på ett sätt som är tillåtande och 

uppmuntrande (Sträng & Persson, 2003).  

Andra faktorer som anses ha betydelse för barns samlärande är vuxnas 

förhållningssätt, den sociala och kulturella omgivningen, de pedagogiska och sociala 

uppgifterna, sammansättningen av barngruppen, den fysiska miljöns utformning samt 

attityden till att arbeta med andra som påverkar barns möjligheter till att lära av varandra 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Vidare menar Dysthe (2003) att 

lärande inte går att studera som ett isolerat fenomen som endast mentala aktiviteter hos 

individen utan måste ses till hela sammanhanget för att förstå vad som främjar och 

hämmar lärande. Även Williams (2001) lyfter fram att det är pedagogens egna attityder 

till organiseringen av hur och vad barn lär av varandra som är grunden för att skapa 

förutsättningar för barns samlärande.  

 Kollektivt lärande definierar Wilhelmson (1998) som kollektiv kunskapsbildning 

där flera samtalar i en grupp och tillsammans formulerar nya föreställningar. Författaren 

menar att det är individen som lär, men där lärandet i en kommunikativ process anses 

vara kollektiv. Vidare menar författaren att det är i interaktion med andra som ny 

kunskap konstrueras kollektivt utifrån deltagarnas olika erfarenheter och kunskaper, på 

ett sätt som ingen hade kunnat göra själv.  

Williams (2001) uttrycker att mycket av det som barn lär av varandra handlar om 

att bli delaktig i en grupp där kamratgemenskap och återkommande aktiviteter så som 

måltiden, lekaktiviteter och samlingen har stor betydelse för att förstå och bli en del av 

varandras värld. Författaren lyfter även fram problematiken med återkommande rutiner i 

förskolan som samlingen, där författaren uttrycker att det finns risk för att barn och 

vuxna fastnar i invanda mönster vilket i sin tur begränsar spontana aktiviteter där barn lär 

av varandra. Åberg och Taguchi (2005) menar att samlingen (eller “lillmöten” som de 

kallar dem) fungerar som en mötesplats som ger möjligheter till värdefulla dialoger 

mellan barnen som är en viktig väg till kunskap. 

2.3.1 Sammanfattning av att lära tillsammans 
I interaktion med andra lär sig barn grundläggande färdigheter som att kommunicera, 

ge uttryck för egna önskningar och lyssna på andra. Lärande utvecklas i samspel med 

kamrater och i en interaktion och kommunikation med andra. När barn lär 

tillsammans kan detta benämnas som samlärande och kollektivt lärande. Risken med 
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samlingen som är en rutinsituation i förskolan är att pedagoger och barn fastnar i 

invanda mönster vilket begränsar spontana aktiviteter där barn lär av varandra. 

Lärande går inte att studera som ett isolerat fenomen utan måste ses till hela 

sammanhanget för att förstå vad som främjar och hämmar lärande.  

 3. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande där inriktningen är 

att undersöker vilka innehållsmoment som förekommer i de yngre barnens samling 

samt hur pedagoger möjliggör eller begränsar för interaktion i de yngre barnens 

samling. Vi ser på samlingen som en social och lärande kontext inom förskolan och 

där ett sociokulturellt perspektiv ligger till grund för förskolans läroplan (Skolverket, 

2010). Studien präglas av ett sociokulturellt perspektiv för att få en ökad och djupare 

förståelse för de resultat som framkommer men ligger även till grund för analyserna 

av empirin. Utifrån dessa olika aspekter anser vi att detta perspektiv är passande i 

denna studie. Studien utgår ifrån följande begrepp: interaktion, kommunikation, 

appropriering, The Zone of Proximal Development (ZPD) och scaffoldning.  

 3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2000) uttrycker att lärande sker genom interaktion mellan människor. Vidare 

menar författaren att kunskap och färdigheter kommer från handlingsmönster och som 

individen blir delaktig genom interaktion med andra människor. Lärande och 

utveckling är en del av människors liv från barnets första dag i livet. Det är genom 

tecken och ord som den första sociala interaktionen med andra människor skapas 

(Vygotskij, 1978). Vidare menar Vygotskij (1978) att barn som imiterar i sociala 

kontexter lär sig mer än med hjälp av stöttning och vägledning av en vuxen. Kunskap 

är knutet till argumentation och handling i sociala kontexter där människor försöker 

att förstå och hantera världen på ett visst sätt. Det är genom språket som människan 

har en förmåga att dela med sig av erfarenheter med varandra (Säljö, 2000). Vidare 

framhåller författaren att det är genom kommunikation och interaktion med andra som 

individen tillägnar sig färdigheter och kunskap i ett sociokulturellt perspektiv. 

Kommunikation och språkanvändning är centrala begrepp i detta perspektiv där det 

utgör länken mellan barnet och omgivningen men även mellan det inre tänkande och 

yttre interaktionen (Vygotskij, 1978). Genom kommunikation och interaktion blir 

barnet delaktigt i hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar olika ting 
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(Säljö, 2000). Lave och Wenger (1991) menar att individens lärande är beroende av 

den sociala kontext som den befinner sig i och där delaktigheten är en förutsättning 

för lärande. Vidare menar författarna att lärande, tänkande och kunnande är i relation 

mellan deltagarna i den sociala och kulturella kontext som de deltar i. Vygotskij 

menar att människor ständigt befinner sig under utveckling och förändring. Vidare 

menar Vygotskij att det är i sociala sammanhang tillsammans med andra som 

människor har möjlighet att ta över eller ta till kunskaper från medmänniskor, vilket 

han benämner som appropriering (Säljö, 2000).  

The Zone of Proximal Development (ZPD) som är ett centralt begrepp i det 

sociokulturella perspektivet som syftar till situationer där barn och vuxna interagerar 

med varandra och där en av parterna är mer kunnig inom ett visst område. ZPD 

fokuserar på avståndet mellan vad en individ kan uppnå ensam utan stöd och vad 

individen kan uppnå tillsammans med andra som är mer kunniga (Vygotskij, 1978, 

2001). Samspel i problemlösningssituationer innebär inte bara att barnet får hjälp utan 

det viktigaste är det som barnet lär sig genom samspelet tillsammans med andra 

(Bråten & Thuremann-Moe, 1998). 

Vidare menar Vygotskij att det inte alltid är den vuxna som är den mer 

kunniga och där han menar på att båda parter utvecklar nya kunskaper i interaktionen. 

När den mer kunniga hjälper till att strukturera och fästa uppmärksamhet på 

problemet benämns detta som scaffoldning (Säljö, 2000). 

 

4. Metod 

I denna del presenteras argument för de metodval som gjorts för att ge en inblick i 

arbetsprocessen. Svensson och Ahrne (2015) menar att den vetenskapliga metoden 

har stor inverkan på det resultat forskaren kommer fram till. Författarna menar därför 

att det är viktigt för läsaren att förstå de metodologiska val som gjorts.  Denna studie 

bygger på en mikroetnografisk studie som innebär att forskaren fokuserar på en viss 

aspekt inom ett tema under en förhållandevis kort tidsperiod (Bryman, 2011). 

Eftersom studien genomförts under en begränsad tidsperiod anser vi att den kan 

utföras som en mikroetnografisk studie. Underrubriker i detta kapitel är observation, 

urval, etiska ställningstagande, analytiskt tillvägagångssätt och studiens tillförlitlighet.  
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 4.1 Observation 
I denna studie används observation som är en kvalitativ metod (Bryman, 2011). 

Observation är den metod som lämpar sig mest för denna studie för att kunna besvara 

forskningsfrågorna: Vilka innehållsmoment förekommer i de yngre barnens samling 

samt hur möjliggör eller begränsar pedagoger för interaktion i samlingen. Då vi avser att 

undersöka detta anser vi att observation är det metodval som kan synliggöra pedagogers 

agerande i samlingen men även se vilka innehållsmoment som förekommer i de yngre 

barnens samling. Det är av vikt att se hur samlingen är utformad och där innehållet kan 

ha en avgörande roll för barns möjligheter eller begränsningar för att lära med och av 

varandra. Vi menar att pedagogers tankar om interaktion inte är väsentligt i denna studie 

då människors tankar inte alltid spelar deras agerande. 

Genom att använda öppen observation uttrycker Lalander (2015) att forskaren har 

informerat om studien och dess intentioner till deltagarna vilket i detta fall är barn och 

pedagoger. Utifrån de etiska riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2002) anser vi att det inte 

är etiskt försvarbart att ha en dold observation där forskare inte informerat deltagarna om 

avsikten med sin närvaro (Bryman, 2011).   

Videoinspelningen med hjälp av Ipad används som verktyg under fyra 

observationer då det finns tillgång till verktyget samt att barnen på de olika förskolorna 

är vana vid att bli dokumenterade med dem. Genom att använda detta 

dokumentationsverktyg uttrycker Bjørndal (2005) att videoinspelning ger möjlighet till 

att gå tillbaka till filmen och se på den upprepade gånger. Detta är fördelaktigt då det 

finns möjlighet att se på filmen flertalet gånger utifrån studiens olika fokusområden samt 

forskningsfrågor. Vid ett annat tillfälle användes enbart observationsmall på grund av 

brist på godkända samtyckesblanketter, där det var svårt att säkerställa att dessa barn i 

samlingen inte kom med på film. Därför observerades enbart de barnen som hade 

godkänt att få delta i studien utifrån ett observationsschema (se bilaga 3).  

 Vid observationstillfällena agerade vi som icke deltagande observatörer för att 

kunna observera och föra anteckningar. Vid det tillfället som båda hade möjlighet att 

närvara delades arbetsuppgifter upp där den ena förde anteckningar och den andra 

ansvarade för att filma. Även Johansson (2013) menar på att det är viktigt att anteckna 

under observationstillfället som ett komplement när man sedan transkriberar 

videoinspelningen. Vid de övriga observationer utfördes arbetet enskilt. Vid det enskilda 

arbetet på förskolan Smaragden filmades samtliga samlingstillfällen och inga 

anteckningar fördes. På förskolan Diamanten filmades första observationstillfället men 
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där andra tillfället dokumenterades enbart med hjälp av en observationsmall (se bilaga 

3). Förskolan Smaragden och Diamanten är fingerade namn.  

Tvärsnittsdesign är tillämpat på studien vilket innebär att empiri samlas in från 

mer än en verksamhet (Bryman, 2011). Observationerna utfördes på två olika förskolor 

under sammanlagt fem tillfällen. Personalen kontaktades på de olika förskolorna ca två 

veckor innan planerad observation för att se om det fanns möjlighet och intresse för att 

delta i studien. Information gavs om syftet med studien och att videoinspelning skulle 

ske på de vardagliga samlingstillfällena. Efter godkännande av samtyckesblanketter för 

att utföra studierna på respektive förskola, skickades information- och 

samtyckesblanketter ut till vårdnadshavare (se bilaga 1) samt arbetande personal på 

avdelningen (se bilaga 2). 

4.2 Urval 
Studien bygger på ett bekvämlighetsurval som faller under kategorin icke-

sannolikhetsurval (Bryman, 2011). I detta fall har empiri samlats in från två 

förskolor där kontakter sedan tidigare är etablerade. 

Det finns både för- och nackdelar med att vara bekanta med deltagarna 

sedan innan. Fördelen med bekvämlighetsurvalet är att deltagarna känner oss sedan 

tidigare vilket kan leda till att de kan vara mer öppna för att delta i studien. Fördelen 

kan även vara att risken för att de medverkande ändrar sitt beteende är mindre i 

jämfört med om det vore okända forskare närvarande, då det finns en etablerad 

relation sedan tidigare. Nackdelen är att det är svårare att utföra en icke deltagande 

observation då barnen har erfarenheter sedan tidigare att vi är aktiva deltagare i 

bland annat samlingen. Barnen informerades om vår roll innan studien påbörjades 

för att skapa förståelse för vårt icke deltagande i samlingen. Namnen på förskolorna 

som beskrivs i studien är fingerade.  

På förskolan Smaragden finns tre avdelningar, två stycken 1-4 års 

avdelningar samt en äldrebarnsavdelning (4-5 år). På Smaragden utfördes tre 

observationer där 3-4 pedagoger samt 9-11 barn deltog vid de olika tillfällena. 

Förskolan Diamanten har tre avdelningar, två stycken 1-3 års avdelningar samt en 

äldrebarnsavdelning med 3-5 åringar. Under observationerna på Diamanten deltog 

3-4 barn samt 2 pedagoger vid de olika tillfällena. Studien utgår ifrån de yngre 

barnen vilket gjorde att observationerna från båda förskolorna genomfördes på 

yngrebarnsavdelningarna. 
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 4.3 Etiska ställningstaganden 
I studien har hänsyn tagits till de fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tar 

upp. Informations- och samtyckesblankett delades ut till vårdnadshavare för de barn som 

avsågs att bli observerade (se bilaga 1) samt till berörda pedagoger (se bilaga 2) som 

arbetade på avdelningen. Information gavs även om att deltagandet var frivilligt samt att 

deltagarna hade möjlighet att avbryta sitt deltagande under videoobservationerna. Genom 

att fingerade namn används på pedagoger, barn och förskolor i studien tas det hänsyn till 

konfidentialitetskravet. För att uppfylla nyttjandekravet kommer insamlad empiri inte 

användas till något annat än till denna studie och där allt insamlat material kommer att 

förstöras när studien är avslutad. Detta görs för att försäkra att materialet inte hamnar i 

otillåtna händer och riskera spridning. 

 Andra etiska aspekter som togs till hänsyn var att informera barnen om vår roll 

där vi berättade att vi skulle filma samt observera olika samlingstillfällen. Under ett av 

tillfällena valdes videoinspelning bort då många av barnen med godkännande inte var 

närvarande och där det inte kunde säkerställas att barn utan godkännande inte skulle 

komma med på film. Då togs beslutet att istället använda observationsmall och enbart 

observera de barn och pedagoger som lämnat in godkända samtyckesblanketter.  

Allt insamlat material förvarades på säker plats för att försäkra oss om att 

materialet inte sågs av obehöriga utanför studien. 

 4.4 Analytiskt tillvägagångssätt 
För att transkribera och analysera våra observationer och videoobservationer har induktiv 

tematisk analys tillämpats (Svensson, 2015). Braun och Clarke (2006) menar att det finns 

sex olika faser att utgå ifrån när empiri ska analyseras. Den första fasen är att 

transkribera och bekanta sig med materialet. Detta görs genom att upprepade gånger se 

på filmerna, spola fram och tillbaka samt notera olika mönster som identifieras under 

genomgången av materialet. Nästa steg är att överblicka teman vilket innebär att koda 

särskiljande mönster som kan tänkas bli användbart i resultatet. Tredje fasen innebär att 

det kodade materialet sorteras till potentiella teman och relevant empiri samlas in till 

dem. Fjärde fasen utgår ifrån att kontrollera om teman förhåller sig till de kodade 

utdragen (nivå 1) och till det hela materialet (nivå 2) vilket ger en översikt över hela 

analysen. Nästa steg är att definiera och namnge de identifierade teman. Detta görs 

genom noggrann analys av utdragen för att se relevansen mellan de olika teman samt i 

relation till forskningsfrågorna. Sjätte och sista fasen är att välja ut tydliga utdrag som 
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representerar de olika teman som är relevant för forskningsfrågorna, litteraturen och som 

slutligen blir den vetenskapliga rapporten.  

I analysen av empirin utfördes dessa olika steg vid två tillfällen då samma 

process upprepades vid de olika forskningsfrågorna, vilket även ledde fram till resultat 

del 1 och 2. Vid första analysen bearbetades materialet med fokus på den första 

forskningsfrågan: Vilka innehållsmoment förekommer i de yngre barnens samling där 

beskrivningar av observationerna redovisades. Utifrån dessa framkom olika 

gemensamma teman på vanligt förekommande aktiviteter och utföranden av samlingen. I 

andra resultatdelen bearbetades empirin ytterligare en gång, då med fokus på den andra 

forskningsfrågan: Hur möjliggör eller begränsar pedagoger för interaktion i de yngre 

barnens samling? En reducering genomfördes av det insamlade materialet vilket 

Rennstan och Wästerfors (2015) menar på är när man väljer ut och väljer bort ur det 

insamlade materialet. Den totala inspelningen av alla fem observationer var 105 minuter. 

Vid första observationen deltog båda som observatörer och där empirin 

transkriberades och analyserades gemensamt. De andra tillfällena transkriberades 

materialet enskilt men där videoinspelningarna gemensamt gicks igenom från början till 

slut. Detta gjordes för att säkerställa att transkriberingen av empirin var rättvis och att 

ingen betydelsefull sekvens förbisågs. Genom kodningen av empirin började olika 

mönster att framträda och där olika teman kunde slås samman och som slutligen 

mynnade ut i tre olika teman. Därefter analyserades de olika utdragen ännu en gång och 

där olika utdrag flyttades till andra teman som var mer lämpliga. Slutligen granskades 

materialet ännu en gång för att se om det mest relevanta materialet används till studien.  

 4.5 Studiens tillförlitlighet 
Vid kvalitativ forskning är det viktigt att lyfta fram studiens trovärdighet (Bryman, 

2011). En faktor som inverkar på studiens trovärdighet är forskningens transparens 

(Svensson & Ahrne, 2015). I denna studie har detaljer beskrivits av våra metodval 

och tillvägagångssätt för att producera empiri vilket bidrar till att liknande studier 

kan utföras, vilket vi menar på ökar studiens trovärdighet. Överförbarhet innebär att 

resultaten i studien är överförbara i andra miljöer eller i samma kontext vid senare 

tillfällen (Bryman, 2011). Trots att studien redovisats med detaljerade beskrivningar 

kan vi inte bedöma hur pass överförbar studien är då vi inte kan säkerställa att den 

empiri som samlas in i andra studier blir densamma eller att studien utförts på 

liknande sätt. Vi anser även att samlingen i förskolans verksamhet förändras 



	  
	  

19 

dagligen då det sker i en social kontext där det inte går att fastställa att människor 

agerar på samma sätt vid ett senare tillfälle. Utifrån denna medvetenhet har vi inte 

för avsikt att generalisera resultaten som framkommer i studien (Eidevald, 2015).  

 Studiens pålitlighet avgörs av granskande synsätt där beskrivningar av alla 

faserna av forskningsprocessen redogjorts (Bryman, 2011). Då videoinspelning 

använts i studien har möjligheten funnits att se samma sekvens flertalet gånger för 

att säkerställa att transkriberingen av empirin blir så noggrann som möjligt. 

Bjørndal (2005) menar på att videoinspelning ger möjlighet att se filmen upprepade 

gånger med olika glasögon. Detta menar vi på är viktigt då studien har två 

forskningsfrågor som fokuserar på olika områden. Videoinspelningarna gav 

möjlighet att ta del av varandras empiri för att tillsammans analysera materialet, 

vilket vi menar ökar pålitligheten för studien då det är mer än en som tagit del av 

materialet. Eidevald (2015) understryker dock att det finns inget instrument som 

objektivt registrerar vad som sker. Författaren menar på att beskrivningen av 

materialet i skrift aldrig kommer att kunna återges fullt ut. Vid ett av 

observationstillfällena gjordes enbart en observation utifrån observationsmallen (se 

bilaga 3) vilket vi menar på inte är lika tillförlitlig som videoinspelning, då enbart 

en av oss var närvarande. Bryman (2011) menar på att konfirmering innebär att 

forskaren är medveten om att det inte går att få en fullständig objektivitet. Detta 

uppnås genom att vi visar på en medvetenhet om att videoinspelningar samt 

observationer inte är möjliga att transkribera utan egen tolkning av situationen.  

5. Resultat och analys 
I studien har observationer genomförts på förskolorna Diamanten och Smaragden. I detta 

avsnitt redovisas relevanta utvalda delar från den transkriberade empirin som 

producerats. Resultaten av studien är uppdelade i två delar, där resultat del 1 svarar till 

den första forskningsfrågan: Vilka innehållsmoment förekommer i de yngre barnens 

samling? I resultat del 2 redovisas resultaten till den andra forskningsfrågan: Hur 

möjliggör eller begränsar pedagoger för interaktion i de yngre barnens samling? 

Följande teman framkom: momentets utformning, pedagogers kommunikation och 

scaffoldning: en möjlighet till interaktion.  

På förskolan Smaragden är det pedagogen Karin som håller i samlingarna men 

där övriga pedagoger deltar och där samlingen hålls i avdelningens samlingsrum på 

samlingsmattan. På en av väggarna vid samlingsmattan finns en stor whiteboardtavla 
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som de använder vid närvaromomentet. På förskolan Diamanten är det pedagogen Vera 

som håller i majoriteten av samlingarna men även där pedagogen Louise förekommer vid 

ett av tillfällena. På Diamanten sker samlingen på den blå mattan i samma rum där 

avdelningens ”hemvrå” finns. 

5.1 Resultat del 1 
Observation 1 - Smaragden  

Under samlingstillfället är det 11 barn och fyra pedagoger som sitter i en cirkel på 

samlings-mattan i ett hörn i samlingsrummet. Karin är den pedagogen som håller i 

samlingen där hon leder barnen genom de olika innehållsmomenten i samlingen och där 

de övriga pedagogerna hjälps åt att stötta barnen i aktiviteterna. Karin inleder samlingen 

med att fråga barnen om de ska sjunga kompis-sången och alla deltagare i samlingen 

sjunger. Efter sången säger Karin att barnen ska sätta upp sina bilder på 

whiteboardtavlan för att se vilka som är här. Här ber hon dem en i taget att komma fram 

och flytta sin porträttbild från kolumnen “hemma” till “förskolan Smaragden”. Därefter 

tilldelar Karin rollen frukt-utdelar, där ett av barnen får gå med fruktskålen till alla 

barnen i ringen. Efter fruktstunden är det dags för rytmik och där Karin startar igång en 

speciell “rytmik-cd”. Barn och pedagoger lyssnar på instruktionerna på skivan och 

sjunger samt rör sig till dessa. Samlingen pågår under ca 30 minuters tid.  
 

Observation 2 - Diamanten  

Under detta samlingstillfälle är det tre barn och två pedagoger som deltar. Barnen sitter 

på en rund blå matta i en ring tillsammans med pedagogerna. Vera är pedagogen som 

leder denna samling och den andra pedagogen Louise är med stöttar barnen samt deltar i 

samlingens olika innehållsmoment. Vera börjar samlingen med att lägga ut olika 

sångkort på golvet. Vera ber ett barn i taget att välja ett sångkort som de sedan sjunger. I 

nästa del av samlingen tar Vera fram julkalendern för barnen och berättar att de ska 

öppna en lucka varje dag fram till jul. Därefter frågar hon om ett av barnen vill öppna 

den första luckan. I julkalendern finns det en bok som Vera sedan läser för barnen. Efter 

att Vera läst boken tar hon fram frukten där ett av barnen utser sig själv som “bjudare”. 

Ytterligare ett barn i samlingen vill dela ut frukten och där de tillsammans bestämmer att 

de ska turas om att dela ut frukten som finns kvar. Samlingen pågår i cirka 20 minuter. 

Observation 3 - Smaragden 

Vid detta observationstillfälle deltar 11 barn och fyra pedagoger. Barnen sitter på små 

färgglada fleece-cirklar som är utplacerade i en ring och där pedagogerna sitter på golvet 
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med barnen. Karin inleder samlingen med kompis-sången. Nästa moment i samlingen är 

närvaron där Karin ber barnen att komma fram en i taget för att placera sin porträttbild 

från kolumnen “hemma” till “förskolan Smaragden” på whiteboardtavlan. Karin plockar 

därefter fram en större låda med lock som är klädd i julpapper. Hon berättar för barnen 

att det är deras julkalender och att den ska öppnas varje dag fram till julafton. Karin 

väljer ut ett av barnen som får öppna kalendern och plocka ut innehållet. I julkalendern 

ligger sångkort och pedagogen väljer sångerna och i vilken ordning de ska sjungas. Efter 

sångerna får samma barn som öppnade kalendern i uppdrag att dela ut frukt till alla 

barnen. Samlingen pågår under ca 20 minuters tid.  
 

Observation 4 - Diamanten  

Vid det här samlingstillfället på Diamanten är det två pedagoger och tre barn som deltar. 

Barnen och pedagogerna sitter i ring tillsammans på den blåa runda mattan.  Det är 

pedagogen Vera som till största del leder samlingen och den andra pedagogen är med i 

samlingens olika innehållsmoment samt stöttar barnen. Samlingen inleds med att Vera 

tar fram en tomtenisse och en liten väska som tomtenissen håller i. Hon öppnar därefter 

väskan där olika sångkort ligger. Vera bestämmer vilket barn som får komma fram till 

väskan och välja sångkort som de sedan sjunger tillsammans. Efter att de har sjungit tar 

Vera fram julkalendern och väljer vilka barn som ska få öppna varsin lucka. Efter att 

barnen har öppnat luckorna och de har tittat på böckerna som fanns i julkalendern tar 

Louise fram frukt och bjuder barnen. Samlingen pågår i cirka 15 minuter.  
 

Observation 5 - Smaragden 

Under samlingen deltar nio barn och tre pedagoger i en ring på samlings-mattan. 

Karin leder samlingen och de börjar med att sjunga kompis-sången. Därefter ber 

Karin barnen att en i taget flytta sin porträttbild på whiteboardtavlan från “hemma” 

till “förskolan smaragden”. När alla barn satt upp sina bilder plockar Karin fram 

julkalendern. Hon plockar upp sångkorten och berättar för barnen att de ska sjunga 

sångerna och därefter ska de pyssla och göra ljusstakar i trolldeg. När de sjungit alla 

sångkort plockar pedagogen fram frukt och ber barnen att skicka runt skålen med 

frukt. Samlingen pågår under ca 20 min. 

5.1.1 Analys av observationer 
Utifrån de fem observationer på förskolorna Smaragden och Diamanten framkom både 

likheter och olikheter i innehållsmomenten i de yngre barnens samling. Ett av de 
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vanligaste förekommande innehållsmomenten på förskolorna var sångstunden där båda 

förskolorna använde sig av sångkort under denna del av samlingen. Detta moment 

utformades på olika sätt mellan förskolorna där pedagogen på förskolan Diamanten lät 

ett barn i taget välja vilket sångkort som de ville sjunga. På förskolan Smaragden var det 

pedagogen som styrde över vilka sånger som skulle sjungas och i vilken ordning. Ett 

annat innehållsmoment som förekom på båda förskolorna var öppning av julkalendern. 

På Smaragden bestod julkalendern av en stor julpappersklädd låda med sångkort och en 

ledtråd till en aktivitet som skulle ske efter samlingen. Förskolan Diamanten hade en 

Bamse-julkalender och där det fanns en bok bakom varje lucka. Vid ett av tillfällena 

hade pedagogen en högläsning efter öppningen av julkalendern där hon läste boken som 

fanns bakom luckan. Vid det andra tillfället fick barnen sitta och bläddra i böckerna. På 

båda förskolorna var det pedagogen som beslutade vilket eller vilka barn som fick öppna 

luckan. På både Smaragden och Diamanten var fruktstunden ett moment som förekom 

vid varje observationstillfälle. Även detta moment utfördes på liknande sätt och vid olika 

tillfällen under samlingen. På Diamanten delades frukten ut av pedagogen vid ett tillfälle 

och där barn vid andra tillfället utsågs sig själva till ansvariga över att dela ut frukten. På 

Smaragden delades frukten ut av ett barn som utsågs av pedagogen och vid ett annat 

tillfälle bad pedagogen barnen att skicka runt skålen till varandra. På fyra av de fem 

observationerna fungerade fruktstunden som ett avslutande moment. I observation 1 

skedde fruktstunden halvvägs in i samlingen strax innan rytmiken skulle inledas.  

 Resultaten av samtliga observationer visar att de inledande innehållsmomenten i 

samlingarna skiljer sig åt mellan de olika förskolorna. På förskolan Smaragden inleddes 

samlingen med “kompis-sången” och med ett närvaromoment. I närvaromomentet fick 

barn och pedagoger sätta upp sin porträttbild i kolumnen “förskolan Smaragden” och där 

pedagogen även talade om de barn som inte närvarade vid samlingen. Ett annat 

innehållsmoment som förekom på Smaragden var rytmik som var en sång och 

rörelseaktivitet. På Diamanten satte sig barnen ner på mattan i en cirkel och där första 

innehållsmomentet var sångkorten.  

På båda förskolorna var det en pedagog som tog en större ledarroll och de övriga 

pedagogerna deltog och intog en mer stöttande roll. Utformningen av samling skedde på 

liknande sätt på de båda förskolorna där barn och pedagoger satt i en gemensam cirkel på 

en matta. På förskolan Smaragden satt barnen även på fleece-cirklar på den 

gemensamma samlingsmattan. De samtliga samlingarnas längd var mellan 15-30 minuter 

beroende på vilka innehållsmoment som förekom i samlingen. 
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5.2 Sammanfattning av resultat och analys - del 1 

Första forskningsfrågan gällande vilka innehållsmoment som förekommer i de yngre 

barnens samling visar resultaten att sångmoment med sångkort, öppning av 

julkalender och fruktstund var vanligt förekommande på förskolorna Smaragden och 

Diamanten. Momenten förekom på båda förskolorna men utformades och utfördes på 

olika sätt av pedagogerna. De skillnader som identifierades var de inledande 

momenten i samlingarna där Smaragden sjöng en kompis-sång samt hade ett 

närvaromoment. Smaragden hade även ett tillfälle med rytmik och där Diamanten 

hade ett moment med högläsning. Andra resultat som framkom var att båda 

förskolorna hade en form av samlingsmatta som pedagoger och barn satt i en 

cirkelform och där en av pedagogerna hade en större ledarroll som ledde barnen 

genom samlingens olika innehållsmoment. 

 5.3 Resultat del 2 

5.3.1 Tema 1: Momentets utformning 
Rytmik - Smaragden  

I följande exempel är det rytmik på Smaragden och där pedagogen Karin startat cd-

spelaren med rytmik-skivan. Pedagogerna och barnen lyssnar på instruktionerna på 

skivan, sjunger och rör sig till dessa. 

 Exempel 1: Lisa (3 år), Sara (4 år), Sandra (3,5 år) och Linus (3,5 år) står 

på samlings-mattan i en mindre ring i mitten. Lisa börjar räkna högt 

samtidigt som hon stampar i takt till musiken: “ett, ett, ett” Sara och Sandra 

tittar på Lisa och fortsätter att räkna tillsammans med henne och där de 

ropar olika siffror och tal: “ två, fyra, fyra, sex, ett, tre, fyra, sex, sju, åtta, 

nio, tio”. /.../ Robin (3,5 år), Wilgot (1,5 år) och Sam (3 år) ansluter till den 

mindre ringen där Lisa, Sara, Sandra och Linus står och dansar. De 

stampar, hoppar, dansar och skrattar tillsammans. Robin vänder sig mot 

Sam som står bredvid och sträcker ut sina händer och Sam tar tag i hans 

händer samtidigt som de skrattar och hoppar upp och ner. 

 

I denna sekvens är det rytmik på förskolan Smaragden. Lisa, Sara, Sandra och Linus står 

tillsammans i mitten av samlings-mattan och interagerar tillsammans genom dans och 

sång. När Sara och Sandra hör att Lisa börjar räkna, tittar dem på varandra och börjar 
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räkna högt vilket vi tolkar som att de scaffoldar Lisa att komma vidare i sin räkning 

genom att tillsammans fortsätta att räkna. Genom att flickorna interagerar genom 

räknandet tolkar vi det som att det sker ett utbyte av matematisk kunskap (appropriering) 

där barnen lär med och av varandra. I samma sekvens ansluter tre av pojkarna till den 

mindre ringen där flickorna står. Barnen interagerar genom icke-verbal kommunikation 

genom kroppsspråk där de dansar och skrattar tillsammans. När Robin sträcker ut 

händerna mot Sam tolkar vi det som att han visar ett intresse för interaktion. När Sam tar 

tag i Robins händer interagerar pojkarna direkt med varandra genom att de skrattar och 

hoppar upp och ner. Under rytmiken är det instruktionerna på skivan som styr där 

pedagogerna och barnen följer dessa genom olika rörelser. Pedagogen i denna aktivitet 

får en mindre styrande roll och möjlighet till interaktion möjliggörs genom utformningen 

av momentet.  

 

Fruktstund - Diamanten  

Exempel 2: Vera tar fram fruktskålen och ställer den på golvet. Marcus (2,5 

år) säger att han ska vara ”bjudare” idag och tar skålen. “Ska du det ja 

okej, då får du bjuda dina kompisar och själv ta dig en bit frukt sen” säger 

Vera. Efter en stund kommer Olle (3 år) fram och säger att det är hans tur 

att bjuda nu. “Mm nää” säger Marcus och tar ett hårt tag om skålen. “Men 

nu vill jag bjuda Marcus” säger Olle och tittar på Marcus. “Okej men sen 

är det jag igen” svarar Marcus och ger skålen till Olle. 

 

I detta utdrag ställer pedagogen fram fruktskålen i mitten av ringen i samlingen. Marcus 

tar initiativet till att vara “bjudare” och där pedagogen bekräftar honom och där vi tolkar 

hennes svar som en uppmuntran. Genom att Marcus delar ut frukten till hans kamrater 

skapas möjlighet till interaktion. När Olle yttrar sig om att även han vill dela ut frukten 

kan detta tolkas som att utformningen av fruktstunden uppfattas som mindre 

pedagogstyrd av barnen där de ser möjligheter till att ta en roll som “bjudare”. I utdraget 

ser vi även hur Marcus och Olle interagerar med varandra och för resonemang och 

argument kring vems tur det är att bjuda.  

 

Fruktstund - Diamanten  

Exempel 3: “Så nu sitter vi alla i ringen... idag är det päron” säger Louise 

samtidigt som hon delar ut en fruktbit till varje barn.  
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I denna sekvens presenterar pedagogen att det är päron till fruktstunden och delar själv ut 

frukten till varje barn. Genom att pedagogen i denna situation själv är “bjudare” tolkar vi 

det som möjligheterna för barnen att interagera med varandra minskar till skillnad från 

exempel 3. I exempel 3 är det barnen som delar ut frukten och interagerar med barnen 

som de bjuder frukten till men även med varandra då de resonerar om vem som ska dela 

ut.  
 

Sångstund - Diamanten  

Exempel 4: “Nu är det du Marcus (2,5 år), du får välja kort” säger Vera. 

Marcus lutar sig fram och tar ett kort. “Den… Tipp tapp” säger han och 

sträcker fram kortet till Vera. “Titta där” säger Vera och tar kortet från 

Marcus hand. “Då kanske ni kan sjunga med” säger Vera. /.../ “Ska du 

välja ett kort Adam (1,5 år)? Vill du plocka ett kort?” frågar Vera. Adam 

kryper fram och väljer ett kort. “Den lilla haren blev det” säger Vera. 

 

Under denna sångsamling ber pedagogen barnen en i taget att plocka ett sångkort. När 

barnen valt sångkort säger pedagogen vilken sång det är och sedan sjunger de sången. 

Pedagogen upprepar sitt tillvägagångssätt med alla barnen utan att någon större 

interaktion eller dialog sker mellan deltagarna. Vi tolkar samlingens form som 

pedagogstyrd utifrån att det är pedagogen som bestämmer vem som ska välja kort och 

vem som är på tur vilket kan ses som att barnens möjligheter till interaktion begränsas. 

 

Sångstund - Smaragden  

Exempel 5: Pedagogerna och barnen har precis sjungit klart “Mössens 

julafton”. Lisa (3 år) säger: “Men men de sjunger jag till pappa: hejsan 

hoppsan falle-ralle-ra när julen kommer ska varenda unge vara glad, för 

hejsan hoppsan...” Sara (4 år) sjunger med Lisa och avbryter sången och 

säger: “Pappa, mamma, Elin kommer att tycka om den här”. Pedagogen 

Karin vänder sig till Sara och säger: “Tror du det?” Sara svarar inte på 

Karins fråga utan sjunger vidare: “Nu är det jul igen och nu är det jul 

igen”... 

 



	  
	  

26 

Denna sekvens utspelar sig under sångstunden där Lisa berättar för alla att hon sjungit 

sången för hennes pappa. Lisa sjunger sedan refrängen på sången för alla deltagarna i 

samlingen och där Sara sjunger med efter en stund. Även Sara berättar för alla i 

samlingen att hennes pappa, mamma och lillasyster Elin kommer att tycka om sången, 

där hon syftar till luciamorgonen när föräldrarna ska komma. Karin bekräftar Sara 

genom att ställa en fråga. Sara svarar inte och fortsätter att sjunga på en annan sång. 

Utformningen av denna sångstund kan tolkas som öppen och tillåtande där barnen ges 

möjlighet att uttrycka egna tankar och erfarenheter. Till skillnad från exempel 4 där 

sångstunden inte genererar i några samtal eller interaktioner mellan barnen. 

 

 5.3.2 Tema 2: Pedagogens kommunikation 
Rytmik - Smaragden 

Följande utdrag är taget ur rytmikstunden på förskolan Smaragden där instrumentell 

musik spelas i bakgrunden.  

Exempel 6: Karin: “Vart ska vi gå någonstans?” Några av barnen ropar i 

kör: “Till skogen!”. Linus (3,5 år): “Då kan vi äta äpple”. Karin frågar 

barnen vad barnen hittar i skogen. Ett av barnen ropar: “Äpple!” Karin 

sträcker upp armarna i luften och låtsas plocka äpplen och äter dem. Hon 

frågar barnen: “Har vi med oss någon korg idag?” Barnen ropar i kör: 

“Ja!”. Karin frågar barnen vad de ska leta efter i skogen. Lisa (3 år) ropar: 

“Nu ska jag hitta lite svamp”. Karin pekar bort mot andra sidan rummet 

och säger: “Där finns massa svamp”. /.../ Karin pekar upp i luften och 

säger till barnen att titta uppe i granen. Sandra (3,5 år) säger: “Ett 

blåbär”. Karin frågar: “Uppe i trädet? Dem växer ju på marken” samtidigt 

låtsas hon plocka blåbär från golvet och lägger i sin korg. Karin: “Titta 

ekorren uppe i granen!” Lisa: “Ja, men den kan vi inte ta… den är död”. 

“Är den död?” frågar Karin och säger att de får vinka på ekorren och gå 

vidare. 
 

Pedagogen inleder aktiviteten genom att ställa en öppen fråga till barnen om vart de ska 

gå någonstans. Barnen kommer med förslaget om att de ska till skogen. Pedagogen 

vidareutvecklar aktiviteten med hjälp av barnens förslag och där hon ställer följdfrågor 

som scaffoldar barnen vidare i berättelsen. Pedagogen frågar barnen om de har en korg 

med sig där barnen ropar instämmande: “Ja!”. Lisa och Robin kommer med förslag på 
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vad de ser i skogen och där pedagogen tar tillvara på deras förslag genom att hon pekar 

på vart det finns svamp samt berättar för Lisa att blåbären växer på marken. Detta kan 

tolkas som ett kollektivt lärande där alla deltagarna i samlingen kan ta del av det 

pedagogen säger. Pedagogen har en ledande roll i samlingen genom att hon ställer en 

ledande fråga om de har med sig en korg idag samt ger förslag på att de ska titta uppe i 

granen vid två tillfällen. Även om pedagogen leder berättelse framåt så ställs flertalet 

öppna frågor där vem som helst i samlingen får komma med förslag. Detta tolkar vi 

skapar utrymme för interaktion genom att barnen får ta del av varandras idéer och tankar 

men även få uttrycka sina egna åsikter. 
 

Julkalender - Diamanten 

På förskolan Diamanten är det dags för att öppna första luckan på avdelningens 

julkalender. 

Exempel 7: “Presenter presenter” ropar Olle (3 år) och pekar på 

julkalendern. “Ja där är massa presenter” säger Vera. “En polkagris” 

säger Olle. “Ja mmm … på julgranen” svarar Vera. “Och stjärna” säger 

Olle och pekar på julstjärnan på granen. Samtidigt sitter Adam (1,5 år) 

bredvid julkalendern och tittar på baksidan av den.  
 

I ovanstående utdrag utforskar Olle framsidan på julkalendern där han benämner olika 

motiv som han ser. Pedagogen bekräftar Olle genom svar som “ja, där är massa 

presenter” och “ja mmm.. på julgranen”. Genom att pedagogen enbart bekräftar Olles 

svar och inte ställer följdfrågor eller bjuder in Adam som sitter bredvid till samtal, 

tolkar vi det som att det begränsar förutsättningarna för interaktion där barnen kan 

lära av varandra. 
 

Julkalender - Smaragden 

Exempel 8: Karin frågar barnen: Vad är det för dag idag? Sara (4 år) 

sträcker upp armen i luften och säger: “Jag vet! Måndag!” Robin (3,5 år) 

säger: Nej, inte måndag. Tisdag!” Karin frågar barnen om de vet vad det är 

för datum. Sandra (3,5 år) lutar sig fram i ringen och vänder sig mot Robin 

och säger: “Nej, det är måndag!”. Robin svarar: “Nej, tisdag!”. Sandra 

berättar att det är första advent. Karin frågar: “Är det någon som vet vilken 

siffra det var på Selmas saga idag?” Lisa (3 år) ropar: “Åtta!”. Sandra 
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sträcker upp handen och säger: “Ja ja jag vet! Siffran fem”. Karin säger: 

“Det är femte december” och håller upp fem fingrar i luften. Sara utropar: 

“Vi ska öppna lucka fem idag! och vet du vad det var i min kalender idag?” 

Karin skakar på huvudet. Sara: Det var choklad! Sandra tittar på Sara och 

säger: “I min också!”. 
 

Pedagogen inleder med att ställa en öppen fråga till hela barngruppen utan att rikta den 

mot någon speciell. Sara räcker upp handen och svarar, Robin håller dock inte med och 

ger ett annat svar. Genom att pedagogen ställer en öppen fråga tolkar vi det som att 

barnen ges möjlighet till att svara där även en interaktion sker mellan Sara och Robin. 

Sandra som inte håller med Robin luftar sig fram i ringen och säger att det är måndag. 

Robin svarar och det sker ett samtal mellan barnen där de argumenterar för vilken dag de 

anser att det är. I denna situation kan vi se att pedagogens öppna fråga även skapar 

möjlighet för barnen att dela med sig av sina kunskaper och där de ges möjlighet att 

diskutera, då pedagogen inte säger till Robin att han har fel utan låter barnen diskutera 

mellan varandra. Hon leder samlingen vidare genom att ställa nya öppna frågor utefter 

barnens intressen, vilket i detta fall är julkalendern “Selmas saga”. Lisa svarar åtta och 

där Sandra räcker upp handen och svarar siffran fem. Pedagogen bekräftar då Sandra 

genom att räcka upp fem fingrar i luften och säger att det är den femte december. 

Pedagogen ger barnen möjlighet att komma med olika förslag innan hon bekräftar det 

rätta datumet. Sara gör en koppling mellan förskolans kalender till sin egen kalender hon 

har där hemma. Genom att hon berättar för alla barnen om vad hon har i sin kalender 

berättar Sandra att även hon har choklad i sin kalender. Detta tolkar vi som att Sara 

skapar möjligheter och förståelse för Sandra att göra en koppling till sin egen kalender 

vilket ger förutsättningar för att barnen kommunicerar och interagerar.  
 

Julkalender - Diamanten 

Exempel 9: Pedagogen Vera läser en bok från julkalendern för Olle (3 år), 

Adam (1,5 år) och Marcus (2,5 år). “Tror du att det finns en skatt” frågar 

Vera och tittar på Olle som sitter i Veras knä. “Nee neej det finns ingen 

skatt” svarar Olle. “Finns det ingen skatt?” frågar Vera. “Näää” säger 

Olle. “Nähe” svara Vera och fortsätter läsa. Under tiden kryper Adam och 

Marcus runt på golvet. “De de dem måste vara en pirat” säger Olle 
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plötsligt. “Tror du det?” frågar Vera. “Ja så de kan hitta skatten“ svarar 

Olle. “Mm ja” svarar Vera och fortsätter sedan läsa. 
 

Under detta boksamtal har pedagogen högläsning. Interaktionen i denna sekvens sker till 

största del mellan pedagogen och Olle genom att hon ställer direkta frågor till Olle om 

bokens handling. Pedagogen bekräftar Olles svar upprepade gånger men ställer inga 

öppna frågor eller följdfrågor för att föra samtalet vidare. Pedagogen interagerar inte 

med Adam och Marcus som ligger på golvet. Genom att pedagogen enbart ställer frågor 

till Olle tolkar vi det som att pedagogen inte lyckas fånga pojkarnas intresse för att skapa 

interaktion mellan alla deltagarna i samlingen. I bokläsningen sitter Olle i pedagogens 

knä där enbart pedagogen och Olle ser bilderna i böckerna. Detta tolkar vi som att 

högläsningen skapar svårigheter för Adam och Marcus att interagera med Olle och 

pedagogen. Å andra sidan sker en interaktion mellan Adam och Marcus som kryper runt 

på golvet tillsammans medan pedagogen och Olle läser.  

5.3.3 Tema 3: Scaffolding: en möjlighet till interaktion 
Rytmik - Smaragden 

Exempel 10: Efter rytmiken är klar sitter barnen i samlingen och tar på sig 

sina strumpor. Karin: “Då får ni ta på er strumporna och så får ni hjälpa 

en kompis om dem inte kan”.  Wilgot (1,5 år) sträcker fram sina strumpor 

till Sara (4 år). Sara tittar på Karin och säger något som inte går att 

urskilja. Karin svarar då: “Han frågar nog om du kan hjälpa honom... och 

om man inte är färdig får man säga till kompisen att dem får vänta tills man 

själv är klar”. Lisa (3 år) ropar: “Jag kan hjälpa han”. Hon sätter sig 

framför Wilgot och säger: “Jag kan visa dig lite här” och tar av sin egen 

strumpa. Hon visar Wilgot genom att demonstrera på sin egna fot hur man 

tar på sig strumpan. Därefter hjälper hon honom på med strumporna.  
 

I denna sekvens framgår hur pedagogen ger direktioner om att barnen ska ta på sig sina 

strumpor och hjälpa varandra. Genom att Wilgot sträcker fram sina strumpor till Sara 

tolkar vi det som att han vill ha hennes hjälp vilket även pedagogen säger till henne. 

Pedagogen scaffoldar då båda barnen, genom att hon förklarar för Sara att Wilgot nog 

vill ha hjälp men även genom att uppmuntra Sara (men även resten av barnen) att säga 

till kompisen att vänta tills man själv är klar. När pedagogen uppmuntrar barnen till att 

hjälpa varandra tolkar vi det som att hon möjliggör för interaktion och stöttning mellan 
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barnen. Lisa tar initiativ till att hjälpa Wilgot genom att hon utropar att hon kan hjälpa 

honom och sätter sig även framför honom. Genom att Lisa först visar hur man gör och 

sedan hjälper Wilgot tolkar vi som att barnen lär av varandra. Lisa får sätta ord på sin 

kunskap och även demonstrera på Wilgot och där Wilgot får ta del av hennes kunskap 

vilket kan leda till appropriering. 
 

Närvaromoment - Smaragden 

Exempel 11: Det är Wiggos (1 år) tur att gå fram till whiteboardtavlan och 

flytta sin porträttbild från kolumnen “hemma” till “förskolan Smaragden”. 

Lisa (3 år) och Sara (4 år) reser sig upp från sina platser i ringen för att ta 

Wiggo i händerna för att hjälpa honom fram till tavlan då han ännu ej kan 

gå. Karin: “Vad bra att ni hjälper honom”. Flickorna pekar på hans bild på 

whiteboardtavlan men Wiggo flyttar inte sin bild. Lisa plockar ner bilden 

och sätter upp den på tavlan. Karin säger då: “Wiggo kan sätta upp bilden 

själv” Sara sätter bilden i handen på honom och hjälper honom sätta upp 

den genom att leda hans arm till rätt sida av tavlan. 
 

I detta utdrag är det ett närvaromoment där barnen i turordning får förflytta sin bild. När 

det är Wiggos tur tar Lisa och Sara egna initiativ till att hjälpa honom fram till tavlan 

genom att de reser sig upp och tar honom i varsin hand. Pedagogen bekräftar barnens 

handling på ett positivt sätt vilket vi tolkar som ett uppmuntrande till att barnen stöttar 

varandra. Genom att flickorna pekar på Wiggos bild på tavlan tolkar vi det som att de 

stöttar honom för att rikta hans fokus på det han ska göra. När Wiggo inte tar sin bild gör 

Lisa det åt honom. Pedagogen förklarar för Lisa att han kan sätta upp bilden själv. 

Genom att Sara sätter bilden i Wiggos hand tolkar vi det som att hon väljer att hitta en 

annan strategi för att stötta honom, där hon leder hans arm till rätt sida av tavlan för att 

han själv ska kunna sätta upp den. Utifrån detta utdrag tolkar vi att med hjälp av 

flickorna scaffoldning, klarade Wiggo av mer än om han inte fått någon stöttning alls 

vilket kan ses som en ny nivå den proximala utvecklingszonen. 

 

Julkalender - Diamanten 

Exempel 12: Pedagogen Vera pekar på julkalendern och frågar Maria (1,5 

år) “Vill du öppna nästa lucka?”. Maria sitter och tittar i en bamse bok. 

Hon tittar upp på Vera med ett leende och fortsätter sedan att titta i boken. 
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”Maria...” säger Olle (3 år) med en frågande röst. Han går fram till Maria 

och tar boken ifrån henne och lägger ned den på golvet bredvid. ”Kom” 

säger Olle till Maria. ”Öppna luckan” fortsätter han när han tar Maria i 

handen och leder fram henne till kalendern.  
 

I föregående utdrag är det öppning av julkalender och där pedagogen frågar Maria om 

hon vill öppna nästa lucka. Maria tittar upp på Vera men fortsätter sedan att titta i 

boken. Detta tolkar vi som att Maria eventuellt inte förstår vad Vera menar eller att 

pedagogen är otydlig. Olle som även sitter i samlingen tar eget initiativ till att 

interagera och hjälpa Maria genom att han först kallar på hennes uppmärksamhet. Han 

lägger ner boken på golvet bredvid och uppmuntrar henne att följa med samtidigt som 

han scaffoldar henne verbalt genom att säga “öppna luckan” och visar henne fram till 

kalendern. Detta kan ses som att Olle scaffoldar Maria vilket gör att Maria kan utföra 

en handling som hon inte kunnat göra utan stöd av någon annan. Olle scaffoldar 

Maria både fysiskt, med hjälp av att leda henne fram till kalendern men även verbalt 

där han förstärker med hjälp av begrepp så som “kom” och “öppna luckan”. Detta 

tolkar vi som att Maria klarade av mer än om hon inte fått någon stöttning ifrån Olle, 

vilket kan ses som en ny nivå i den proximala utvecklingszonen.  

5.4 Sammanfattning av resultat och analys - del 2 
På andra forskningsfrågan gällande hur pedagoger skapar möjligheter eller 

begränsningar för de yngre barnens interaktion i samlingen visar resultatet att 

momentets utformning, pedagogens kommunikation samt scaffolding är tre olika som 

faktorer som har en betydelsefull roll. Under temarubriken utformning visar resultatet 

att rytmikens utformning gav barnen möjligheter till interaktion. Även liknande 

innehållsmoment i samlingen som exempelvis fruktstund och sångstund, skapade 

olika möjligheter eller begränsningar till interaktion beroende på hur momentet var 

utformat. Andra resultat som visade sig vara avgörande för vilka möjligheter barnen 

ges till interaktion var pedagogens kommunikation. I de situationer där pedagogerna 

ställde öppna frågor samt följdfrågor skapades interaktion genom dialoger där barn 

fick utrymme för att dela med sig av sina tankar och erfarenheter, till skillnad från de 

situationer där pedagogen ställde stängda frågor eller inga följdfrågor utifrån barnens 

svar. Resultatet visar även genom att pedagoger skapar möjligheter för barn att 

scaffolda varandra i olika samlingssituationer ges förutsättningar för interaktion där 

barn lär med och av varandra. 
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 6. Diskussion 
Studiens resultat diskuteras med stöd av tidigare forskning samt studiens två 

forskningsfrågor: Vilka innehållsmoment förekommer i de yngre barnens samling 

samt hur möjliggör eller begränsar pedagoger för interaktion i de yngre barnens 

samling? I resultat del 1 presenteras olika innehållsmoment som förekommer i 

samlingen på förskolorna Smaragden och Diamanten. I resultat del 2 har följande 

teman framkommit: momentens utformning, pedagogens kommunikation och 

scaffoldning: en möjlighet till interaktion. 

 6.1 Momentets utformning 
I resultatet ovan framkommer det att momentets utformning har en betydelsefull roll 

gällande vilka möjligheter eller begränsningar barnen får att interagera. I resultatet 

framkommer flertalet utformningar som skapar olika förutsättningar för barnen att 

interagera. Ett vanligt förekommande innehållsmoment som framkom i resultat del 1 var 

fruktstunden. I fyra av fem observationer fungerade fruktstunden som ett avslutande 

moment. Resultatet visade att fruktstunden utformades på olika sätt av olika pedagoger. I 

exempel 2 ställer pedagogen Vera ner fruktskålen på golvet och där två av barnen 

resonerar och argumenterar för vems tur det är att bjuda. Utformningen i detta exempel 

kan uppfattas som mindre pedagogstyrd då barnen ser möjligheter till att ta initiativ till 

rollen som “bjudare”. I förskolans läroplans mål står det att varje barn ska ges möjlighet 

att utveckla sitt kunnande i att lyssna, reflektera, argumentera och uttrycka sina egna 

perspektiv samt kunna förstå andras (Skolverket, 2010). Genom att inta en mindre 

styrande roll som pedagog lämnas större utrymme och möjlighet för barn att utveckla 

dessa förmågor. Emilson och Folkesson (2006) poängterar genom att pedagoger har 

svaga eller mindre tydliga direktiv och ramar skapas bättre förutsättningar för barnen att 

bli delaktiga där de kan styra aktiviteten och även sitt eget lärande. Utifrån tidigare 

forskning och läroplansmålen anser vi att det finns möjligheter i samlingen för barnen att 

interagera och bli delaktiga genom att pedagogerna intar en mindre styrande roll. I 

motsats till denna utformning visar exempel 3 hur pedagogen Louise utser sig själv till 

“bjudare” och delar ut frukt till barnen. I denna sekvens skapar utformningen ingen 

större möjlighet för barnen att interagera med varandra. Williams (2001) lyfter fram 

problematiken med återkommande rutinsituationer i förskolan där det finns risk för att 

barn och vuxna fastnar i invanda mönster vilket begränsar spontana aktiviteter där barn 

lär av varandra. Utifrån dessa utdrag ser vi vikten av att pedagoger har ett kritiskt 
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förhållningssätt gällande rutinsituationer i förskolan då det får betydelse för barnens 

möjligheter till interaktion men även för barns samlärande där barn lär med och av 

varandra. Då fruktstunden är ett vanligt förekommande innehållsmoment i samlingen ser 

vi möjligheter att utforma momentet på ett sätt som gynnar barns möjligheter till 

interaktion genom att exempelvis ha ett barn som ansvarar för att dela ut frukten. På så 

vis skapas möjligheter för barnen att interagera med alla deltagare i samlingen. Vi anser 

att det finns flertalet moment i samlingen som sker rutinmässigt där pedagogerna inte 

reflekterar över dessa situationer.  

 Ett annat vanligt förekommande innehållsmoment i de yngre barnens samling 

som framkom i resultat del 1 är sångstunden. På de olika förskolorna utformades 

sångstunden på olika sätt där exempel 4 visar på hur pedagogen Vera låter barnen en i 

taget att välja ett sångkort. Pedagogen låter barnen vara delaktiga i valet av sångkort men 

där det inte sker några dialoger eller samtal under momentet. På förskolan Smaragden 

beskrivs i observation 3 och 5 hur pedagogen Karin väljer sångkort och i vilken ordning 

som dem ska sjungas. Denna utformning kan ses som mer pedagogstyrd i jämfört med 

sångstunden på förskolan Diamanten där barnen fick välja kort. Även om pedagogen 

Karin styr över momentet så visar exempel 5 att trots utformningens styrda ramar får 

barnen utrymme för att uttrycka sina egna tankar och erfarenheter. Detta visar att det är 

viktigt att ge barnen utrymme även i moment där det finns styrda ramar för att ge dem 

möjligheter till att interagera.  I exempel 5 berättar Lisa att hon brukar sjunga sången för 

sin pappa och där Sara berättar att hennes familj kommer att tycka om sången. 

Rubinstein Reich (1994) och Olofsson (2010) menar på att samlingen är viktig för barns 

personliga utveckling/identitet och där samlingen skapar tillfälle för att bli lyssnad på 

men även lyssna på andra. 

I motsats till resultaten i denna studie visar Emilson och Folkessons (2006) studie 

att om pedagogen har tydliga direktiv om hur och vad barnen ska göra så minskar 

utrymmet för barns åsikter. Utifrån dessa två exempel så ser vi att sångstundens 

utformning kan skapa olika möjligheter till interaktion där det är viktigt att pedagoger 

skapar ett öppet klimat för samtal och diskussioner under momentets gång trots styrda 

ramar. Den problematik som vi anser finns är pedagogers rädsla för att förlora kontrollen 

över samlingen genom att utforma moment med mindre styrda ramar och där barnens 

röster och handlingar tar större plats. Andra svårigheter med att skapa öppna forum för 

barnen ser vi utifrån den förmedlingspedagogiska syn som är en lång tradition i 

förskolan där pedagogerna besitter kunskap som ska förmedlas till barnen (Ekström, 
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2006). Utifrån denna tradition kring pedagogers roll i samlingen anser vi att det kan 

skapa svårigheter för att utforma samlingen på ett mer öppet sätt och där barnens 

utrymme för interaktion och kommunikation möjliggörs.  

I exempel 1 är det rytmikstund där barnen rör sig fritt i samlingens rum och där 

barnen interagerar med varandra. Detta innehållsmoment skiljer sig ifrån det som bland 

annat Rubinstein Reich (1994) menar på där den pedagogiska samlingen många gånger 

har inslag av att träna barnen till att sitta still, lyssna på pedagogen och följa ritualen. 

Utifrån de resultat som framkom var rytmiken det momentet som gav barnen störst 

möjligheter till att röra sig fritt i rummet och därmed interagera med olika kamrater. 

Under rytmikstunden hade pedagogen ingen tydlig ledarroll då både barn och pedagoger 

följde instruktionerna på cd-skivan. I detta moment ser vi hur utformningen skapar andra 

möjligheter till interaktion till skillnad från de andra momenten där de sitter på sina 

platser på samlingsmattan. I rytmiken ges barnen möjlighet till verbal och kroppslig 

kommunikation och där Vygotskij (1978) menar på att kommunikation och 

språkanvändning utgör länken mellan barnet och omgivningen men även mellan det inre 

tänkandet och yttre interaktionen. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) 

lyfter även fram vikten av verbal kommunikation samt kroppsspråk för att skapa en 

ömsesidig interaktion. 

6.2 Pedagogers kommunikation 
Resultatet i studien visar att beroende på hur pedagoger kommunicerar skapas olika 

möjligheter till interaktion mellan de yngre barnen. I studien framkom att öppna frågor 

och följdfrågor skapar större möjligheter till interaktion än om pedagogen enbart 

bekräftade barnens svar eller inte ställde några följdfrågor alls. I exempel 6 beskrivs en 

del av rytmiken där pedagogen Karin och barnen leker att de är i skogen och där barnen 

kommer med olika förslag på vad de ser i skogen och vad de plockar med sig i korgen. 

Detta exempel visar att pedagogen ställer öppna frågor till barnen och vidareutvecklar 

aktiviteten med hjälp av barnens förslag och där hon ställer följdfrågor till barnen. 

Genom de öppna frågorna samt följdfrågorna får alla i samlingen möjlighet att komma 

med förslag. Detta menar vi skapar utrymme för interaktion genom att pedagogen skapar 

möjligheter för barnen att ta del av varandras idéer och tankar men även får möjlighet att 

uttrycka sina egna åsikter. Emilson (2007) menar att pedagoger behöver ha ett tillåtande 

och lekfullt förhållningssätt för att barn ska få möjlighet till delaktighet. Vidare menar 

författaren genom att pedagogen närmar sig ett barns perspektiv skapas förutsättningar 
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för ömsesidig kommunikation där både barn och pedagoger känner sig uppmuntrade att 

delta aktivt. Olofsson (2010) menar att en bra och tydlig ledare är lyhörd för barns 

reaktioner och låter dessa styra samlingens upplägg. Utifrån studiens resultat ser vi att 

om pedagoger är öppna för barns förslag och uppmuntrar till samtal mellan samlingens 

deltagare ges möjligheter för barnen att interagera.  

Ett annat vanligt förekommande moment som framkom i resultat del 1 var 

julkalendern. Detta innehållsmoment är dock inget som fortlöper hela året utan enbart 

vid denna högtid. Om studien hade utförts vid ett senare tillfälle hade detta moment inte 

framkommit i resultatet. Vi menar dock att dessa moment som är knutna till traditioner 

och högtider sker löpande och förändras beroende på tidpunkt. I utdragen från 

julkalender-momentet framkommer hur pedagogernas kommunikation skapar olika 

möjligheter eller begränsningar till barns interaktion. I exempel 7 sitter barnen och pekar 

på julkalendern och benämner olika motiv. I denna situation bekräftar pedagogen enbart 

barnet men ställer inga följdfrågor eller bjuder in de andra barnen i samlingen till samtal. 

Detta tolkar vi som att pedagogens brist på följdfrågor samt inbjudan till samtal med de 

övriga deltagarna i samlingen begränsar förutsättningar för interaktion och ett kollektivt 

lärande. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar på att lärande 

utvecklas i samspel med kamrater och i interaktion och kommunikation med andra. 

Genom att pedagogen inte tar tillvara på vad barnet säger och utvecklar samtalet med 

hjälp av öppna frågor eller följdfrågor menar vi att interaktion och ett kollektivt lärande 

går förlorat. Wilhelmson (1998) menar att kollektivt lärande är där flera samtalar i en 

grupp och tillsammans formulerar nya föreställningar. Vidare menar författaren att det är 

i interaktion med andra som ny kunskap konstrueras kollektivt utifrån deltagarnas olika 

erfarenheter och kunskaper, på ett sätt som ingen hade kunnat göra själv. Även exempel 

9 visar på hur pedagogen Vera enbart bekräftar samt ställer direkta frågor till Olle och 

där de andra två pojkarna kryper runt på golvet. Här sker ingen interaktion mellan 

barnen. Vi ser detta som ett tillfälle för att låta barnen diskutera och dela med sig av sina 

tankar kring bokens innehåll och på detta vis skapa möjligheter till interaktion genom ett 

kollektivt lärande. Williams (2001) menar att det är pedagogens egna attityder till 

organiseringen av hur och vad barn lär av varandra som är grunden för att skapa 

förutsättningar för barns samlärande.  

I motsats till dessa utdrag visar exempel 8 att pedagogen under julkalender-

momentet skapar möjligheter för barnen att interagera och kommunicera. Genom att 

pedagogen Karin även i detta moment ställer öppna frågor till hela barngruppen där 



	  
	  

36 

barnen ges möjlighet att svara skapas en diskussion mellan två barn angående vilken dag 

det är. Pedagogen leder samlingen vidare genom att ställa öppna nya frågor utefter 

barnens intressen, vilket i detta exempel är julkalendern som sänds på tv och där några 

av barnen kommer med förslag. Emilson och Folkesson (2006) menar att det krävs mer 

än att bara lyssna på barnen utan att pedagogerna även behöver tolka barnens agerande 

samt att förstå deras värld utifrån deras perspektiv. Detta uttrycker författaren är 

avgörande för hur väl pedagoger kan närma eller inta barns perspektiv som skapar 

förutsättningar för barns delaktighet. Genom att pedagogen närmar sig barnens 

erfarenhetsvärld där hon nämner julkalendern som sänds på tv menar vi att detta skapar 

möjligheter för delaktighet som i sin tur gav barnen förutsättningar till interaktion och 

kommunikation, där de delade med sig av olika tankar och förslag.  

 6.3 Scaffoldning: en möjlighet till interaktion 
Resultatet i studien visar att om pedagoger uppmuntrar barnen till att scaffolda varandra i 

olika samlingssituationer skapas förutsättningar för barnen att lära med och av varandra. 

I de olika exemplen som beskrivs framkommer det att barnen interagerar med varandra 

genom någon form av stöttning. Denna stöttning sker både verbalt och fysiskt och i vissa 

fall i en kombination av dessa. I exempel 10 beskrivs hur pedagogen uppmuntrar barnen 

till att hjälpa varandra med strumporna. Resultatet i studien visar att genom pedagogers 

uppmuntran till stöttning skapas ett öppet klimat där barn ges möjlighet att fritt 

interagera med andra barn. I detta exempel tar Lisa initiativ till att hjälpa Wilgot där hon 

först visar på sig själv hur man tar på sig strumpan och sedan hjälper honom. Detta ser vi 

som att barnen lär av varandra. Lisa får sätta ord på sin kunskap när hon demonstrerar 

och där Wilgot tar del av hennes kunskap. Detta kan ses utifrån Säljös (2000) definition 

av appropiering, där författaren fram skriver att det är i sociala sammanhang tillsammans 

med andra som möjligheten till att ta över eller ta till kunskaper från medmänniskor 

finns. Vi menar därmed att ett tillfälle för samlärande sker där Lisa och Wilgot lär 

tillsammans genom interaktion och stöttning. Likt vårt resultat och våra reflektioner 

menar Sträng och Persson (2003) att barn lär sig genom att uppmärksamma hur andra 

gör och kommunicera med människor i sin närhet på ett sätt som tillåter och uppmuntrar. 

Vi anser att pedagoger behöver se det kompetenta barnet och uppmuntra barnen att 

hjälpa varandra för att skapa möjligheter till interaktion och lärande.  

I exempel 11 och 12 beskrivs hur ett eller flera äldre barn hjälper en yngre kamrat 

i samlingen. I exempel 11 stöttar flickorna Wiggo fysiskt genom att hjälpa honom fram 
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till tavlan då han inte kan gå samt att lägga hans bild i handen på honom för att han ska 

kunna flytta sin porträttbild i närvaromomentet. Även i exempel 12 stöttar Olle Maria 

fysiskt genom att leda henne fram till kalendern samt verbalt där han förstärker med 

hjälp av begrepp. I båda exemplen stöttas de yngre barnen så att de kan utföra ett 

moment som de annars inte kunnat utföra utan någon annans hjälp. Begreppet ZPD 

syftar till avståndet mellan vad en individ kan uppnå ensam utan stöd och vad individen 

kan uppnå tillsammans med andra som är mer kunniga (Vygotskij, 1978, 2001). Samspel 

i problemlösningssituationer innebär inte bara att barnet får hjälp utan det viktigaste är 

det som barnet lär sig genom samspelet tillsammans med andra (Bråten & Thuremann-

Moe, 1998). 

 6.4 Didaktiska implikationer 
Utifrån de resultat som framkommit i studien ser vi att det är viktigt för pedagoger att 

reflektera kring samlingens olika innehållsmoment i relation till barns möjlighet eller 

begränsningar till interaktion. Det är av vikt att pedagogerna reflekterar över 

samlingens utformning då utformningen i denna studie visade vara avgörande för 

barns möjligheter till interaktion. Genom att skapa samlingar med öppet klimat ges 

barnen möjligheter till att delge tankar och erfarenheter vilket i sin tur leder till 

interaktionsmöjligheter samt möjligheter till kollektivt lärande. Det är viktigt att 

pedagogerna reflekterar över hur de ställer frågor i samlingen och vilka 

förutsättningar för samtal och dialoger som det skapar. Genom öppna frågor samt 

följdfrågor ges barnen möjlighet att uttrycka sina tankar men även lära sig att lyssna 

på andra. Vi menar även på att det är viktigt för pedagoger ser över hur de kan skapa 

möjlighet för barnen att stötta varandra i samlingen och därigenom möjliggöra för 

barns interaktion och samlärande. Utifrån studiens resultat vill vi skapa medvetenhet 

hos pedagoger där vi ser att det är av vikt att arbetslaget för diskussioner kring 

samlingens innehållsmoment och hur de kan skapa möjligheter för interaktion.  

 7. Metoddiskussion 
I studien användes videoinspelning med hjälp av Ipads för att samla in empiri. Bjørndal 

(2005) betonar att kameravinkeln är avgörande för vad som dokumenteras och ligger till 

grund för empirin. Då studien undersöker vilka innehållsmoment som förekommer i 

samlingen samt hur pedagoger möjliggör eller begränsar de yngre barns interaktion var 

det avgörande att filma hela samlingen med alla deltagarna. Filmandet skedde med en 
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rörlig kamera då det var svårt att få med alla vinklar i samlingen under de olika 

momenten. Genom att vi vid olika tillfällen fick byta vinkel kan detta ha medfört att 

deltagarna i samlingen kan blivit påminda om vår närvaro. Majoriteten av tiden under 

våra observationer satt vi en bit bort ifrån samlingen med många av deltagarnas ryggar 

mot oss. Detta anser vi dock inte haft något större negativ inverkan då vi fokuserat på 

hur pedagogen möjliggör eller begränsar barnens interaktion. Utifrån vårt fokusområde 

ansåg vi att videoinspelning var det verktyget som var lämpligast för vår studie. Vid ett 

av observationstillfällena valde vi bort videoinspelning då ett flertal barn deltog i 

samlingen som inte hade godkända samtyckesblanketter. På grund av att vi inte kunde 

säkerställa att dessa barn inte skulle hamna på film samt av etiska skäl, valdes därför 

observation med observationsmall (se bilaga 3) där enbart barn med godkända 

samtyckesblanketter blev observerade. Vi finner dock vissa svagheter med att använda 

observationsmall, blanda annat att det inte finns möjlighet att gå tillbaka till händelser 

och djupare analysera intressanta sekvenser.  Bjørndal (2005) menar att videoinspelning 

ger möjligheter till att se filmen upprepade gånger med olika glasögon. Dock menar 

Eidevald (2015) att det inte finns instrument som objektivt registrerar vad som sker. 

 Vid första observationstillfället deltog vi båda, där den ena förde anteckningar 

och den andra filmade. Vi upplevde anteckningarna som ett fördelaktigt verktyg då vi 

efter observationen kunde gå tillbaka och läsa igenom sekvenser som ansågs 

utmärkande. De resterande observationerna utfördes enskilt på de olika förskolorna på 

grund av tidsbristen och där båda förskolorna hade samling vid samma tid på 

förmiddagen. Detta resulterade i att vi inte kunde utföra observationerna gemensamt. 

Videoinspelningarna gav oss dock möjlighet att ta del av varandras empiri där vi 

tillsammans i efterhand kunde diskutera de olika sekvenserna. 

Vid observationstillfällena valde vi att åka till förskolorna tidigare för att umgås 

med barnen innan det var samling. Detta ansåg vi var viktigt för att minska riskerna med 

att påverka samlingen med vår närvaro. Videoinspelning har även varit lämplig med vårt 

val av tematisk analys, då vi haft möjlighet att gå tillbaka till filmerna upprepade gånger 

för att hitta olika mönster som därefter framträder i olika teman. Transkriberingen av de 

fem observationerna var tidskrävande men viktigt för att få syn på empirin och 

kategorisera dem för att slutligen kunna tematisera resultaten. Genom att transkribera 

fick vi en överblick över all empirin och kunde se att de mest relevanta utdragen används 

i studiens resultat utifrån de olika tematiseringarna.  
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 8. Slutsats 
I denna studie har syftet varit att undersöka samlingen på yngrebarnsavdelningar samt 

de yngre barnens möjligheter eller begränsningar till interaktion i samlingen. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån ovanstående diskussion dra slutsatsen att vanligt 

förekommande innehållsmoment i de yngre barnens samling är sångkort, öppning av 

julkalender samt fruktstund. Beroende på hur dessa moment utformas skapas olika 

möjligheter eller begränsningar till interaktion. Resultaten i studien visar att 

momentets utformning, pedagogers kommunikation och scaffoldning har en 

betydelsefull roll för hur de yngre barnens ges möjlighet eller begränsningar för att 

interagera i samlingen. Utifrån studiens resultat anser vi att det är viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt kring rutinsituationer då det får betydelse för barns möjlighet 

till interaktion och samlärande. Emilson och Folkesson (2006) menar genom att 

pedagogerna har tydliga ramar samt direktiv om hur och vad barn ska göra minskar 

barnens utrymme för åsikter och delaktighet. Denna studies resultat visar att även om 

momenten i samlingen är pedagogstyrda med tydliga ramar finns det möjligheter att 

skapa ett öppet klimat för diskussioner och samtal där barnen får uttrycka sina egna 

tankar och erfarenheter. Pedagogers kommunikation visade sig även möjliggöra eller 

begränsa för barns interaktion. När pedagoger ställer öppna frågor samt följdfrågor till 

barnen visade resultatet att dialoger och samtal skapades mellan barnen jämfört med 

när pedagogerna enbart bekräftade barnen och där följdfrågor uteblev. I ett flertal 

sekvenser framkom att barnen interagerade med varandra genom stöttning, där de 

lärde med och av varandra. Denna stöttning och interaktion skedde både verbalt och 

fysiskt och i vissa fall i en kombination av dessa. Slutligen kan vi se att barns 

möjligheter och begränsningar till interaktion återspeglas i pedagogernas 

förhållningsätt i dem olika innehållsmomentet i de yngre barnens samling. 

9. Vidare forskning 
Syftet med denna studie var att undersöka samlingen på yngrebarnsavdelningar samt 

de yngre barnens möjligheter eller begränsningar till interaktion i samlingen. Vidare 

hade det varit intressant att studera hur pedagoger möjliggör eller begränsar för 

interaktion i andra rutinsituationer i förskolans verksamhet som exempelvis 

måltidssituationer samt av- och påklädning i hallen. Vi anser att det hade varit särskilt 

intressant att studera rutinsituationer då vi menar på att det är viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt och se hur dessa situationer möjliggör eller begränsar barns 
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interaktion. Vi ser även att det hade varit av vikt att göra längre studier samt på fler 

förskolor.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 
Till vårdnadshavare 

Vi heter Anna Sabo och Fanny Welander och vi studerar sista terminen på förskollärarprogrammet, 
Högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi vårt examensarbete där vi ska genomföra en studie om samlingen 
på yngrebarnsavdelningar. 

Vi vill därför dokumentera med hjälp av videokamera vid vardagliga samlingstillfällen i samråd med 
arbetade personal på avdelningen. Barnen kommer inte att dokumenteras eller analyseras personligen, utan 
vårt fokus ligger på samlingen och pedagogernas roll i denna. Medverkan under videoinspelningen är 
frivillig och om man valt att vara med och ångrar sig får man avbryta sitt deltagande. Dessutom kommer vi 
vara lyhörda för barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma om ett barn visar tecken på 
obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med. 

I vår forskning följer vi strikt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som ställer krav på att skydda 
individen på fyra områden. Dessa områden är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev. 
Samtyckeskravet innebär att du som målsman ger ditt skriftliga samtycke till att ditt barn deltar i studien. 
Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att behandla uppgifterna så att utomstående 
inte kan identifiera barnen som deltar i studien. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om 
barnen endast kommer att användas för forskningsändamål och förstörs efter att studien avslutats. 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss. För att vi skall kunna planera våra 
besök behöver vi svar om ditt ställningstagande senast den 24 november. 

Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. 

Kursansvarig: 
Kristina Holmberg 
Universitetslektor 
Mail: kristina.holmberg@hh.se 
Student                                                                  Student 
Anna Sabo                                                               Fanny Welander 
annsab13@student.hh.se                                          fanwel13@student.hh.se
                                             
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, vi ger tillstånd för mitt barn att delta i studien enligt ovan 

□   NEJ, vi ger inte tillstånd för mitt barn att delta i studien enligt ovan  

Vårdnadshavare för:_________________________________________________________ 
................................................................................................................................................... 
Datum 
................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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11.2 Bilaga 2 
Till personal 

Vi heter Anna Sabo och Fanny Welander. Vi är två studenter som under höstterminen 2016 skriver vårt 
examensarbete på förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Som del av vårt examensarbete 
planerar vi att genomföra en studie på er förskolan. Studien syftar till att undersöka samlingen som 
pedagogiskt verktyg för barns samlärande i förskolan. 

Medverkan i studien är frivillig och man får närsomhelst avbryta sitt deltagande. För att få tillräckligt 
analysmaterial avser vi att både filma och observera under vardagliga samlingstillfällen. 

I vår forskning följer vi strikt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som ställer krav på att 
skydda individen i fyra olika områden. Dessa områden är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom den information om 
studiens syfte som vi ger i detta brev. Samtyckeskravet innebär att du ger ditt skriftliga samtycke till att 
delta i studien. Dessutom kan du när som helst välja att avbryta ditt deltagande och/eller be oss att sluta 
filma. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att behandla uppgifterna om Er så att 
utomstående inte kan identifiera er på något sätt. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas 
in om Er endast används för forskningsändamål. Allt insamlat material som insamlats kommer efter 
avslutad och godkänd kurs att förstöras! 

TACK PÅ FÖRHAND! 

Kursansvarig: 
Kristina Holmberg 
Universitetslektor 
Mail: kristina.holmberg@hh.se 
Student                                                                  Student 
Anna Sabo                                                               Fanny Welander 
annsab13@student.hh.se                                          fanwel13@student.hh.se 
Jag heter: ________________________________________________ 

Jag samtycker till att delta i studien               □ JA                 □ NEJ 

____________________________________________________________ 

Namnteckning och datum  
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11.3 Bilaga 3 
Observationsmall 

Samlingens form och innehåll 

“Vilka moment förekommer i de yngre 

barnens samling?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogens roll 

“Hur möjliggör eller begränsar pedagoger för de yngre barnens 

interaktion i samlingen?” 
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