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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur samlingen framställs i tidningen 

Förskolan och hur dessa skildringar kan relateras till ett av förskolans uppdrag där omsorg, 

fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi har använt oss av en litteraturstudie i form av en 

textanalys där vi undersökt och analyserat artiklar i tidningen Förskolan efter införandet av 

förskolans läroplan 1998. Vi använde oss av ett analysschema där vi förtydligade innebörden 

av begreppen omsorg, fostran och lärande.  

Resultatet i tidningen Förskolan visar att i samlingen sker det mer fostran och lärande än 

omsorg. Sammanfattningsvis beskrivs samlingen i artiklarna som en daglig återkommande 

aktivitet som innehåller lärande i många olika former, medan fostran sker mer indirekt. 

Lärande i samlingen utgörs till stor del av språkutveckling och matematik. Fostran relateras 

till socialisering där samlingen fungerar som ett skolförberedande moment. Omsorg i 

samlingen synliggörs i form av att göra barnen delaktiga i gruppen samt att bekräfta det 

enskilda barnet. Avslutningsvis visar resultatet på att samlingen som arbetssätt kan relateras 

till förskolans uppdrag då omsorg, fostran och lärande i olika utsträckning ingår/skildras i 

samlingen, vilket bildar en helhet. 

 

Nyckelord: Samling i förskolan, omsorg, fostran, lärande.  
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1 Inledning 
 

Under vår utbildning till förskollärare upplever vi att samlingens roll och syfte ofta varit ett 

omdiskuterat ämne. Våra egna funderingar och tankar kring samlingen har rört sig mycket 

kring varför vi har samling på förskolan och vilken funktion en samling kan anses fylla. De 

samlingar vi stött på under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt som 

traditionella, där pedagogen vanligtvis har haft den aktiva och centrala rollen. Här har barn 

och pedagoger samlats tillsammans i en cirkel för att t.ex. sjunga, leka eller samtala. Olofsson 

(2010:8) beskriver en typisk samling som en situation där den vuxne styr och ställer frågor till 

barnen, som förväntas svara på ett visst sätt. Vidare skriver Olofsson (2010:9) att det centrala 

i samlingar ofta blir att ge barnen kunskap och lära dem de sociala regler som senare gäller i 

skola och vuxenliv.  

Vår uppfattning är att samlingen är en återkommande daglig aktivitet som sker i förskolan. 

Enligt vår erfarenhet är samlingen ett moment där pedagogerna samlar barnen för att göra 

något tillsammans. Samlingarna har olika innehåll, det kan bl.a. handla om att introducera ett 

tema, att ha en sångstund tillsammans eller att diskutera något tillsammans. Pedagogerna 

använder många gånger samlingen i syfte att sedan arbeta vidare med det valda ämnet i den 

övriga verksamheten. Som exempel kan ges att pedagogen i samlingen introducerar ett tema 

om troll där syftet är att detta ska arbetas vidare med i den övriga verksamheten.  

Innan år 1998 fanns det skrivna riktlinjer och förslag till arbetssätt i förskolan som 

pedagogerna kunde använda sig av för att nå verksamhetens mål. Samlingen var ett av de 

arbetssätt som beskrevs. I samband med införandet av förskolans läroplan (Lpfö 98) fick 

förskolan tydliga mål att sträva mot, men däremot gavs det inga närmare riktlinjer för hur 

dessa mål skulle uppnås rent praktiskt. Detta innebar att samlingen som arbetssätt/metod inte 

längre föreskrevs i riktlinjer som angavs för förskolan. Samlingen finns idag praktiskt kvar 

som arbetssätt i förskolan däremot står det inte angivet i läroplanen att samlingar ska 

ske/användas som arbetssätt eller hur dessa samlingar ska genomföras. 

I läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010 står det i förskolans uppdrag att:  

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 
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omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Skolverket, 2010:5). 

Omsorg, fostran och lärande anser vi är viktiga delar i Lpfö 98 rev 2010, då det poängteras att 

dessa ska bilda en helhet för att nå en god pedagogisk verksamhet. Med omsorg menas att se 

till det enskilda barnets välbefinnande och trygghet (Utbildningsdepartementet, 2010:4). 

Utbildningsdepartementet (2010) förtydligar vad förskolans uppdrag innebär i relation till 

lärande. Här nämns bl.a. att främja barns språkliga och matematiska utveckling och att utgå 

ifrån individens intressen, behov och erfarenheter. Fostran kan även innebära att förbereda 

barnen inför skolan och ett livslångt lärande (Utbildningsdepartementet, 2010:4).  Utveckling 

och lärande anses ske i samspel med omgivningen (Skolverket, 2012:9). Eftersom samlingen 

är en del av verksamheten vill vi se om denna situation går att relatera till förskolans uppdrag 

där omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Genom att betrakta samlingen utifrån 

begreppen omsorg, fostran och lärande vill vi ge ett nytt perspektiv på samlingen som 

fenomen och tydligare knyta denna till förskolans läroplan. 

Mycket av tidigare litteratur och forskning vi tittat på baseras på studier gjorda utifrån 

observationer och intervjuer. I vår studie har vi valt att göra en litteraturstudie i form av en 

textanalys för att se på diskussionen om samlingen i ett nytt ljus. Eftersom vi vill närma oss 

verkligheten har vi valt tidningen Förskolan som riktar sig till pedagoger. Tidningens syfte är 

att genom bl.a. reportage från olika förskolor ge en bild av förskolans utveckling, lyfta de 

yrkesfrågor som kan uppkomma och skildra verkligheten i svenska förskolor.  

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Samlingen anses av vissa pedagoger och forskare fylla en funktion i verksamheten där du på 

ett bra sätt kan nå barnen medan den av andra betraktas som ett traditionsbundet moment utan 

eftertanke/syfte/mål. Fram till 1998 fanns det i förskolans handböcker riktlinjer kring vad 

samlingen skulle innehålla och hur samlingen skulle utföras. Vid införandet av förskolans 

läroplan 1998 försvann de tydliga riktlinjerna kring det praktiska arbetet. I förskolans läroplan 

1998 (reviderad 2010) ges mer övergripande mål och riktlinjer för det pedagogiska arbetet. I 

dagens läroplan finns det uppdrag som förskolan skall följa. Vi har valt att titta närmare på ett 

av förskolans uppdrag som vi anser är av stor vikt i det pedagogiska arbetet. Detta uppdrag 

innebär att förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran 

och lärande ska bilda en helhet. Samlingen är ett tillfälle/en stund på dagen där pedagogen har 

möjlighet att nå och se alla barnen. Vi kommer genom en textanalys undersöka och analysera 
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på vilket sätt samlingen i relation till begreppen omsorg, fostran och lärande 

framställs/skildras i tidningen Förskolan från läroplanens inträde 1998.  

Genom våra frågor hoppas vi kunna bidra med en vidare förståelse för hur samlingen kan 

användas för att följa ett av förskolans uppdrag. De frågor vi ställer oss är: Hur skildras 

samlingen i artiklar i tidningen förskolan mellan åren 1998 – 2012? Kan dessa skildringar 

relateras till ett av förskolans uppdrag där, omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet? 
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2 Den historiska diskussionen om samlingen 
 

Nedan skildras hur äldre handböcker och riktlinjer för förskolan framställer samlingen. Vilken 

betydelse ansågs den ha i verksamheten och vad rekommenderades den innehålla? 

För att få en förståelse för samlingen i svensk förskola anser vi det relevant att ge en kort 

beskrivning kring förskolans uppkomst i Sverige där vi beskriver de olika institutioner som 

anses vara ursprunget till dagens förskola. 

 

2.1 Förskolans uppkomst i Sverige  
 

Småbarnskolor, barnkrubbor och barnträdgårdar 

Småbarnsskolor dök upp i Sverige år 1836 (Simmons-Christenson, 1997:185) och riktades till 

barn i åldrarna 3-6 år. Detta var en verksamhet där mer undervisning skedde och som var 

tydligt skolinriktat. Metoden som lärarna skulle använda var massundervisning, riktlinjerna 

visade också tydligt vad som skulle ingå och undervisas i småskolan (Vallberg Roth, 2011:13, 

36, 39).  

Dagordning i småbarnsskolan 1858. 

• Kl. 8-9  Samlas barnen rena kammade och snygga 

• Kl 9.15-10 Bön och kristendomsundervisning 

•    10 minuters rast 

• Kl 10.10-11 Skrifning och läsning 

•    30 minuters frukostrast 

• Kl 11.30-12 Räkning 

•    5 minuters rast 

• Kl 12.5–12.35 Läsning och skrifning eller Ritning 

• Kl 12.40-13 Åskådnings-, tanke- och taleöfningar 

• Till omvexling och uppmuntran böra barnen när lärarinnan så finner lämpligt 

sysselsättas med sång, gymnastik och ordnade lekar. 

(Vallberg Roth, 2011:36) 

Moberg (1945:83) beskriver samlingen som ett moment där barn och lärarinna samlas för en 

stunds gemenskap och avkoppling. Den sista punkten i ovanstående dagordning kan relateras 

till vad som idag benämns som samling. 
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Barnkrubban kom till Sverige år 1854 (Simmons-Christenson, 1997:191) och syftades främst 

till att ge barn till fattiga eller ensamstående arbetande mödrar en plats att vistas på under 

dagen, en verksamhet som fungerade som barnpassning (Moberg, 1945:13, Gannerud & 

Rönnerman, 2007:12). 

  

I Sverige kom den första barnträdgården år 1896 (Olivestam & Thorsén, 2008:22). 

Barnträdgårdensrörelsen riktade kritik mot barnkrubbor. Dessa ansågs enbart förvara barnet 

(Gannerud & Rönnerman, 2007:13). Barnträdgårdar var en verksamhet med ett främst 

pedagogiskt syfte som hade sitt ursprung i Friedrich Fröbels idéer (Moberg, 1945:14- 18).  

Friedrich Fröbel (1752-1852) är den svenska förskolans urfader (Johansson, 1983:8). Fröbel 

var den som först utarbetade ett pedagogiskt system för små barn. Fröbel både vårdade och 

undervisade de små barnen, men tog även fram material och metoder och utformade en 

pedagogisk filosofi (Johansson, 1983:8). Han liknade barnet vid en planta som behöver näring 

för att växa men att barn i förskoleåldern var för små för att gå i skola, de behövde få 

utvecklas i mer fria miljöer. En del av Fröbels pedagogik lever kvar än idag, men har 

förändrats under tidens gång. Däremot finns det några begrepp från Fröbels teorier som verkar 

än idag i våra förskolor vilka är samlingen, utevistelsen och den fria leken (Johansson, 

1983:8). 

 

I en barnträdgårdsplan från år 1909 ingår mycket av de Fröbel inspirerande delarna t ex. 

flätning, utklippning, byggning, modellering, pappersvikning, sång - rörelselek och 

figurläggning. Under denna tid övergick andaktsstunden till att kallas samlingsstund (Vallberg 

Roth, 2011:63). Sandels (1945:44- 57) lyfte den roll barnträdgården ansågs fylla vad gällde 

förskolebarns uppfostran och hur denna verksamhet kunde hjälpa och bidra till att främja 

barnets utveckling positivt. Vidare lyfte hon att barnet fick lära sig att fungera och agera i 

sociala sammanhang och lära sig sociala regler.   

 

2.2 Tidigare diskussion kring samlingen 
 

Den svenska förskolan har uppkommit ur Fröbels Kindergarten (Barnträdgården). Mycket av 

Fröbels pedagogik anses fortfarande finnas kvar och här hänvisas till den fria leken, 

samlingen och utevistelsen. Som typiskt för Fröbels arbetssätt beskrivs bl.a. att samla barnen i 
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en ring (Johansson, 1983: 8- 12). Samlingen i förskolan gav pedagogerna möjlighet att styra 

upp verksamheten. Pedagogerna utgick från sina egna intressen, alternativt vad barnen tog 

upp. Innehållet i dessa samlingar kunde vara högläsning, sånger, samtal och fingerlekar, men 

även en genomgång inför ett tema eller en utflykt.  Pedagogerna kunde även låta barnen prata 

om sina upplevelser och bearbeta dessa (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012:2). Enligt 

Fröbel var gruppen viktig för barnets utveckling och cirkeln sågs som det högsta uttrycket för 

gudomlig helhet. Samlingen blev en symbol för naturens enhet och helhet (Socialstyrelsen, 

1983:8- 12).  

Boken Barnträdgården – en handbok (1945) ger en beskrivning av arbetet i barnträdgårdar 

men var även tänkt att fungera som en handledningsbok, en inspirationskälla för de som 

arbetade i yrket. Ett kapitel ägnas åt samlingsstunden och är skriven av Maria Moberg, som 

var en av föreståndarinnorna på Fröbelinstitutet (Sandels & Moberg, 1945). 

Om samlingsstunden uttalar sig Moberg (1945:83) så här: 

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

och där man en stund dagligen samlar alla barnen. /.../ Det är enligt min mening lyckligast, om 

samlingsstunden äger rum först efter någon timmes fri sysselsättning, icke omedelbart efter 

barnens ankomst till barnträdgården.  

Samlingen beskrivs som ett tillfälle för barnen att få en stunds avkoppling från den fria leken 

men det anses även skapa en tid för gemenskap där barnen får träning i stillhet och att lyssna 

såväl till pedagogen som till sina kompisar. Det är ett tillfälle där barnen har möjlighet att 

berätta eller ställa frågor. 

Moberg förklarar att man bör följa vissa riktlinjer vid en samling. Hon menar att gruppen ej 

bör vara för stor eftersom det kan bidra till att vissa barn inte blir sedda och hörda. Sedan bör 

gruppen inte vara för åldersblandad för att man ska kunna anpassa samtalet efter gruppens 

ålder och öka möjligheterna att fånga barnens intresse. Hon föreslår även att barnen sitter i en 

halvcirkel där pedagogen sitter vänd mot barnen. Detta gör att alla kan se varandra och bidrar 

till en trevligare stämning. Hon gör en åtskillnad i att samtala med barn, vilket anses vara en 

konst, och att berätta för barn. Här är samtalet att föredra för att skapa en god stämning där 

barnen känner sig välkomna att tala och ställa frågor. Detta menar Moberg bidrar till en 

språklig träning för barnen. Hon tar även upp bönen som förslag till att starta samlingen med 

men betonar samtidigt att ett religiöst innehåll inte måste finnas eftersom inställningen till 

religion kan variera hos de olika familjerna. Att börja med en bön behöver inte betyda att man 
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ska fortsätta samlingen i religiös anda. Samlingen kan även innehålla en sång, samtal kring 

något ämne t.ex. almanackan, vädret eller naturen (Moberg, 1945:82- 87).   

På 1940-, 50- och 60-talet sågs samlingen som ett viktigt inslag i verksamheten. Innehållet 

hade ett stort fokus på natur och årstid och en planerad samling skulle skifta mellan rörelse 

och vila/koncentration. Mot slutet av 60-talet var samlingen ett av arbetssätten i en, då vanligt 

förekommande, arbetsform med benämningen intressecentrum. I verksamheten arbetade man 

kring ett tema där sång, saga och samtal i samlingen skulle knytas an till det aktuella ämnet.  

För de som utbildade sig till förskollärare under 60-talet var samlingen ett moment för 

kunskapsförmedling och där fokus låg på vilka tekniker pedagogen kunde använda för att 

fånga barnen och få dem att lyssna och sitta stilla (Rubinstein Reich, 1993:121- 128). 

Förskolans samling ifrågasattes av barnstugeutredningen 1972, men det innebar inte att 

samlingen försvann. I en studie gjord av Svenning och Svenning (1979) kunde man se att 

samlingen fanns kvar och att på många av de förskolor som deltog i studien var samlingen det 

enda riktigt planerade momentet på hela dagen (Davidsson, 2000:7; Rubinstein Reich, 

1993:17). Under 70- och 80-talet fick samlingen istället andra benämningarna t.ex. stormöte 

(Rubinstein Reich, 1993:121- 128). Barnstugeutredningens slutliga betänkande bestod av två 

delar. I den del som beskriver arbetssättet i förskolan nämns samlingen under punkten 

språklig kommunikation. Den beskrivs som ”ett traditionellt inslag då barn och personal 

samlas kring ett gemensamt ämne”. Här anses samlingen kunna fylla en mindre funktion 

gällande samtal i stor grupp med syfte att barnen ska lära känna varandra men det poängteras 

även att dessa ”bör göras ytterst korta”. Samlingen anses kunna fylla en funktion då 

aktivitetstillfällena ska innehålla sång och rörelse. Däremot anses samlingen vid 

samtalstillfällen mer begränsa barnen då dessa tenderar att bli tillfällen där barnen ska sitta 

stilla, lyssna, vänta på sin tur och där inte tillräckligt utrymme finns att utveckla/spinna vidare 

på vad varje barn säger. Dessa samlingstillfällen blir istället ett evigt försök att hålla kvar 

barnens intresse (SOU 1972:26:188). Även längre fram förespråkas individualisering vid en 

beskrivning av hur en dag bör utformas. Att samla barnen i grupp liknas vid ”att bli en 

organisation i flock – alla gör samma sak samtidigt” (SOU 1972:26:204). 

Under 1980 talet övergick det från att ha varit ett individuellt synsätt till ett mer kulturellt och 

grupporienterat arbete. Verksamheten skulle växla mellan samling, fri lek, planerade 

aktiviteter, måltider, vila och utelek (Vallberg Roth, 2011:95). Barnet kom att ses som mer 

kompetent med möjlighet till inflytande över verksamhetens innehåll och arbete.  
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1987 gav Socialstyrelsen ut Pedagogiskt program för förskolan. Här ansågs barnets 

utveckling ske i ett socialt och kulturellt sammanhang (Socialstyrelsen, 1987:21). 

Socialstyrelsen (1987:46- 48) tog upp att varje förskola skulle erbjuda en ”väl avvägd 

dagsrytm” (s.46). Dagen skulle innehålla för barnen både fri verksamhet samt planerad 

verksamhet. Här belyser socialstyrelsen den gemensamma samlingsstunden vars syfte 

menades vara att utveckla gruppkänslan. Denna stund ansågs ge både personal och barn 

möjlighet att se alla samtidigt och att göra något gemensamt. Denna stund gav även möjlighet 

till att informera barnen om t.ex. en händelse eller för introduktion av ett nytt tema. Vidare 

poängterades att det skulle finnas ett tydligt syfte med samlingen för att den skulle kunna 

nyttjas på bästa sätt. Socialstyrelsen (1987:64- 65) talade även om det planeringsansvar som 

låg hos personalen. Här förklarades att det var viktigt med lek i både fria och organiserade 

former. Samtidigt förtydligades att de organiserade och vuxenledda aktiviteterna borde 

genomföras under förmiddagen med motivationen att alla barn då hade möjlighet att delta.  

Mellan 1938 – 1987 har synen på förskolans arbetssätt växlat mellan individorienterat, 

grupporienterat eller både och. Samlingens har under dessa år i perioder haft både hög och låg 

status. Vidare har även samlingens syfte och funktion setts på olika sätt. Från att anses bidra 

med en demokratisk fostran, vara en del i en god dagsrutin, främja gruppens gemenskap till 

att ge ett bra tillfälle till kunskapsförmedling (Rubinstein Reich, 1993:117- 118).  

 

Ansvaret för förskolan flyttades 1998 från socialdepartementet till utbildningsdepartementet 

(Gannerud & Rönnerman, 2007:14). I och med detta fick förskolan sin första läroplan, Lpfö 

98 (Olivestam & Thorsén, 2008:24). Efter detta har det även kommit en ny reviderad läroplan 

som började gälla den 1 juli 2011. Denna har namnet Läroplan för förskolan Lpfö 98, 

reviderad 2010 (Skolverket, 2010). Förskolans verksamhet syftar till att främja barns 

utveckling, kreativitet och lärande. Målen och riktlinjerna i läroplanen visar på vad som ska 

uppnås i verksamheten och på hur pedagogerna enskilt och tillsammans ska förhålla sig i 

strävan att nå målen (Skolverket, 2010:8- 9). 

 

Samlingen idag är en central del i den dagliga förskoleverksamheten med en lång tradition 

bakom sig. Samtidigt har den många gånger ifrågasatts gällande vad den egentligen har för 

betydelse för verksamheten. Diskussioner kring varför samlingen sker har rört sig kring 
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huruvida det är en lärandesituation eller inte, samt att de äldre barnen i förskolan upplever 

samlingen som tråkig (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012:3). 
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3 Omsorg, fostran och lärande i relation till samlingen 
 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka och analysera på vilket sätt samlingen har 

framställts i tidningen Förskolan mellan åren 1998-2012. Nedan beskrivs samlingen som 

fenomen utifrån tidigare litteratur och forskning samt i relation till begreppen omsorg, fostran 

och lärande. Då våra frågor handlar om hur samlingen skildrats i artiklar och hur dessa kan 

relateras till ett av förskolans uppdrag anser vi det av vikt att förtydliga innebörden i 

begreppen. Innebörden av begreppen har vi tagit fram utifrån läroplanen, tidigare litteratur 

och forskning, samt teorier som behandlar de olika begreppen.   

 

3.1 Samlingssituationen 

 

Samlingen är ofta ett vanligt förekommande inslag under dagen samtidigt som det inte står 

skrivet i de gällande styrdokumenten att en samling måste ske. Olofsson (2010) lyfter att i 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ges inga anvisningar till pedagogerna kring vilka metoder 

som ska användas för att nå målen, dock anser hon att det förespråkas ett temainriktat 

arbetssätt (Olofsson, 2010: 68- 69).  I tidigare styrdokument t.ex. barnstugeutredningen samt 

pedagogiskt program för förskolan angavs mål för verksamheten tillsammans med riktlinjer 

för hur man skulle arbeta. Bland de metoder som nämndes var samlingen (Socialstyrelsen, 

1987; SOU:1972:26). 

Davidsson (2000:6) lyfter att samlingen i Sverige, Danmark, Tyskland och England har 

gemensamt att den handlar om att samla människor i ring. Rubinstein Reich (1993) har i sin 

avhandling skrivit om samlingen i förskolan i syfte att ta reda på vad som sker i samlingar och 

varför samt vilken betydelse detta får för de som deltar i momentet. I hennes hänvisningar till 

tidigare studier gjorda om samlingen, samtliga gjorda på 1970- och 80-talet, beskrivs denna 

som en gruppsituation där barn och vuxna är samlade, vanligtvis i en ring och där den vuxne 

har den ledande, styrande rollen (Rubinstein Reich, 1993:14, 58- 59). Samlingen innehåller 

oftast sång, dans och sagoläsning och pågår under en begränsad tid ca.20- 30 min. Vidare ses 

samlingen som ett väl valt tillfälle till att samtala om bl.a. problem, olika händelser och teman 

(Rubinstein Reich, 1993:14; Davidsson, 2000:24- 25). Samling kan även beskrivas med ordet 

stormöte (Rubinstein Reich, 1993:121- 128). Samlingens innehåll följer till stor del samma 

mönster. Närvarokontroll, almanackan och presentation av ett tema är stående inslag, även 
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sången med en bakomliggande tanke som har innehåll i det de ska prata eller arbeta kring 

återkommer i samlingen (Ekström, 2007:174).  

I Rubinstein Reich (1993:58- 59) studie anser en del personal att samlingen är en situation 

som ger möjlighet till kunskapsförmedling, men den anses även skapa möjlighet till 

gemenskap. Enligt Pramling Samuelsson och Mauritzson (1997) (ref i Simeonsdotter 

Svensson, 2008:47) är samlingen en plats där barn möts. I samlingen har barnen möjlighet att 

lära sig genom att ett samspel sker och alla kan delta utifrån deras egna förutsättningar och 

erfarenheter. Samlingen känns även mer givande om det sker i samspel med andra barn och 

de kognitiva aktiviteterna och utmaningarna är mer givande än om barnen gjort detta 

ensamma. Då samlingen ofta är ett dagligt återkommande moment kan denna anses skapa 

trygghet hos barnen och en tillhörighet i en social gemenskap (Rubinstein Reich, 1993:67, 

232- 233) 

Simeonsdotter Svensson (2008) hänvisar till olika studier där man kan se att 

samlingssituationen kan upplevas på olika sätt av barnet. Många gånger planerar och 

genomför pedagogen samlingen utan att utgå ifrån barnens erfarenheter och intressen. 

Samtidigt betonar Simeonsdotter Svensson (2008) att samlingen har en betydande roll i 

verksamheten där barn och pedagoger ska mötas. Pedagoger har ofta en strävan efter att skapa 

gynnsamma lärandemiljöer men har svårt att hitta rätt redskap till att fånga barnens intresse 

(Simeonsdotter Svensson, 2008:17).  

 

3.2 Innebörden av omsorg 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm 

och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett 

balanserat sätt (Skolverket, 2010:7). 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) diskuterar begreppet omsorg i relation till 

styrdokument. Det speciella med svensk förskola anses vara att den försöker kombinera 

omsorg och pedagogik. Begreppet beskrivs bl.a. som att ge stöd och service åt de som 

behöver det. Omsorg i förskolan förknippas ofta med omvårdnad. Matsituationer, vila och 

blöjbyten kännetecknas som vårdande moment i verksamheten (Johansson och Pramling 

Samuelsson, 2001:83- 86). Vidare handlar omsorg även om att förstå och relatera till andra. 

Att skapa en gemenskap och tillhörighet och att samspela med barnet är viktigt. Men även att 
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bekräfta och se individen kan relateras till omsorg (Johansson och Pramling Samuelsson, 

2001:96- 97). I läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, lyfts omsorg i relation till 

individens välbefinnande och utveckling. Verksamheten ska sträva efter att empati och 

omtanke om andra utvecklas hos barnen. Det är viktigt att barnet lär sig respektera och förstå 

andra människor (Skolverket, 2010:4). 

Utifrån samlingens form anser Davidsson (2000:23) att en funktion i samlingen är att skapa 

trygghet och gemenskap. Detta kan även ses i Rubinstein Reich (1993) studie där en vanlig 

uppfattning hos pedagoger, gällande syftet med samlingen var att samlas tillsammans och 

stärka gemenskapen (Rubinstein Reich, 1993:59). I utvecklingen till en individ spelar 

samspelet och kommunikationen mellan barn och lärare stor roll. Vikten av att utgå ifrån 

barnets egna förutsättningar betonas för att stärka barnets självkänsla. Det är viktigt att 

pedagogen lyssnar till barnet och tar barnets idéer och tankar på allvar. När man ser till 

samspelet och kommunikationens funktion är det viktigt att utgå ifrån barnens 

erfarenhetsvärld i samlingen. Det är då barnen har en möjlighet att dela med sig och bli sedda 

och hörda (Simeonsdotter Svensson, 2008:18). Genom att pedagogerna lyssnar på barnens 

reflektioner om samlingen, kan de få en förklaring till vad som gör en samling intressant eller 

ointressant för barnen (Olofsson, 2010:59). Eide, Os & Pramling Samuelsson (2012:15) tar i 

sin undersökning upp att barnen i samlingssituationerna blir sedda och hörda. Däremot i 

samlingssituationer finns risken att inte alla barn kommer till tals. För att få ett äkta samtal 

anser Olofsson (2010) att gruppen endast bör bestå av ett fåtal deltagare men samtalet kan 

även stärka vissa barn. I en större grupp kan det för några barn vara en upplevelse att få prata 

inför alla (Olofsson 2010:15- 16). Som ett exempel på hur ett samtal kan stärka individen ger 

Åberg och Lenz Taguchi (2005). Vid en samling lät pedagogerna barnen svara på vad 

kompisarna var bra på. Barnen lyssnade på varandra och gav respons till varandra men för en 

pojke var det extra viktigt att höra detta då det stärkte honom (Åberg & Lenz Tagutchi, 

2005:76, 80). Även Haglund (2004:133) ser i sin studie att samtalen har en plats i samlingen. 

Han anser att samtalen fyller en funktion både i den sociala samvaron men menar även att 

samtalen i hög utsträckning riktar sig mot barns allmänna välbefinnande. 

Genom sånger kan barn och pedagoger göra rörelser tillsammans, genom denna gemenskap 

och grupptillhörighet kan barnen känna sig delaktiga. Många barn växer när de i sånger, 

ramsor och lekar med ett berättande tema får dramatisera olika roller (Olofsson, 2010:71). 

Lekar som kan förekomma i samlingar är bl.a. gissningslekar, ramsalekar, rörelselekar och 
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begrepps- och minnestränande lekar. Genom leken skapas gemenskap och den ger även 

tillfälle till individuell bekräftelse (Rubinstein Reich, 1993:184- 185). 

Utifrån ovanstående drar vi slutsatserna att omsorg innebär följande: 

• Att ge stöd och service åt de som behöver det. 

• Omvårdnad, vilket inkluderar situationer som mat, vila och blöjbyte. 

• Att mellan barn och vuxen bör det ske ett samspel och en kommunikation för att 

barnet ska känna en gemenskap och tillhörighet. 

• Att utveckla barnets förmåga att förstå och relatera till andra, att utveckla empati och 

omtanke om varandra och att respektera och förstå människor. 

• Att bekräfta individen genom att barnet blir sedd och hörd samt att pedagogen utgår 

ifrån barnets erfarenhetsvärld och förutsättningar. 

• Att se till individens välbefinnande och utveckling. 

• Att stärka tryggheten och gemenskapen i gruppen. 

• Att genom samtalet stärka barnet. 

 

3.3 Innebörden av fostran 

 

Enligt Rubinstein Reich (1993) anses samlingen i förskolan vara det moment som är mest likt 

skolans lektioner. Samlingen blir ett moment där sociala regler och disciplinering kan 

synliggöras och där barnen får lära sig att sitta stilla, vara tysta och vänta på sin tur, räcka upp 

handen och lyssna på varandra. Samlingen kan ses som ett redskap för barnen att tränas i ett 

socialt samspel, att lära sig sociala regler och fungera på ett sätt som anses vara 

skolförberedande (Rubinstein Reich, 1993:67, 232- 233; Davidsson, 2000:23- 24). Samlingen 

som ett skolförberedande moment handlar om att barnen ska få träning i den dolda läroplanen. 

Den dolda läroplanen kan hänvisas till de normer som gäller i klassrummet. Det anses vara 

viktigt att lära sig att vänta på sin tur, att lära sig ha tålamod och att vara en del i en större 

grupp som har en tydlig ledare (läraren) (Davidsson, 2000:23- 24).  Pedagogen som leder 

samlingen är den som styr och ställer ledande frågor till barnen, som förväntas ge korta svar. 

Dessa frågor tycks mer tysta än uppmuntra barnen till att prata (Rubinstein Reich, 1993:18, 

58- 59). I de situationer där pedagogerna ställer öppna frågor förväntas barnen ge rätt svar. 

Om barnet börjar pratar om något annat ges ingen vidare respons i samtalet med detta barn 
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(Ekström, 2007:114). Vid en förskolas sångstund gavs möjlighet att individuellt önska val av 

sång, utan gruppens inblandning, men det var pedagogen som avgjorde vad som skulle 

sjungas i samlingen. I samlingarna, som planeras av den vuxne läggs fokus på att träna på de 

kognitiva förmågorna hos barnen som begrepp, koncentrationsförmåga och minne (Ekström, 

2007:118). Begreppen lärande, omsorg och fostran går in i varandra och barnen förbereds av 

pedagogerna för vad de förväntas klara som elever i skolan som t.ex. sitta stilla, lyssna på 

instruktioner och vänta på sin tur (Ekström, 2007:182- 183). 

 

Utmärkande för interaktionen i samlingar är bl.a. tvång, ordning och disciplinering. Som 

exempel ges almanackan som anses visa på en tidsdisciplinering. Samlingen avslutas vanligen 

med att barnen får lämna ringen enligt ett särskilt system t.ex. efter färgen på kläderna eller 

efternamn. Detta är ett sätt att skapa ordning (Rubinstein Reich, 1993:50- 51, 65- 66, 136, 

187). 

Vid en observation som en student gör vid en samling beskriver hon hur de små barnen sitter i 

varsin barnstol, när barnen försöker resa sig hindras de av bygeln. Läraren säger då till barnen 

att de ska sitta fint för de har samling. Under 15 minuter satt pedagogen och pratade om 

årstider. Några av barnen började slå i bordet, samlingen avstannades och barnen blev isär 

flyttade. Under denna samlingsstund satt några barn still, men många var oroliga och satt och 

vred på sig. Här ifrågasätter sig Johannesen & Sandvik (2009:50) vad tanken med samlingen 

var. Ville pedagogen att barnen skulle lära sig om årstider, eller skulle barnen tränas på att 

sitta still? Situationer kring ett lärande i samlingen tycks vara, för att lära dig något måste du 

sitta still och lyssna. I denna situation kanske barnen istället ville lära sig något annat när de 

skulle lyssna på temat om hösten. Barnen ville kanske lära sig hur man kunde klättra ur en 

stol snabbast, eller kanske ville de kommunicera med varandra genom att banka på bordet 

(Johannesen & Sandvik, 2009:50). I denna situation kring samlingen anser Johanessen & 

Sandvik (2009:51) att pedagogen ser det som sin uppgift att vara den som förmedlar och 

barnen är mottagare av hennes utdelade kunskap. Pedagogen lyssnar inte på barnens protester, 

det som pedagogen skulle kunna ha som invändning kring hennes agerande är att pedagogen 

anser barnen behöver lära sig sitta still (Johannesen & Sandvik, 2009:51).  Vid en studie gjord 

av observationer och intervjuer i olika förskolor kunde Ekström (2007:174) se att samlingen 

som är en planerad aktivitet, är en starkt vuxenstyrd aktivitet, där pedagogerna använder 

symboler och ritualer i samlingen för att styra samlingens innehåll. Alla barn oavsett ålder 

förväntas kunna sitta still och lyssna. Haglund (2004:138) beskriver aktiviteter för att främja 
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samarbete. Dessa sker genom drama och/eller rörelselekar. Utöver träning i samarbete anses 

dessa fylla en funktion i barnens sociala träning, att lära sig lyssna, vänta på sin tur och sådant 

”som… ja man måste klara i skolan för att det ska fungera”(s.138). 

 

Giddens (2003) talar om socialisation som en process där människor lär hur man ska vara och 

leva i samhället, att tillägna sig färdigheter och kunskaper som behövs för att leva i den kultur 

man föds in i. Giddens (2003) menar att socialisation är en process som sker hela livet och 

som medför att generationer och kulturer kopplas samman. Med kultur menas här det livssätt 

som råder i samhället eller hos en viss grupp. I livssätt inbegrips uppfattningar, idéer och 

värderingar och bl.a. hur människor lever, arbetar och spenderar sin fritid (Giddens, 2003: 37, 

42). 

Inom sociologi beskrivs socialisation ske i två faser där olika grupper eller sociala 

sammanhang är viktiga i processen. Den första fasen är den som sker under den tidiga 

barndomen och här beskrivs familjen ha stor påverkan på barnets utveckling. Den andra fasen 

som beskrivs är den sekundära socialisationen, det är den som sker efter tidig barndom och 

här beskrivs bl.a. skola, organisationer och arbetsplatser som olika sociala sammanhang 

viktiga för socialisationsprocessen. Sociala roller är något som individen får lära sig genom 

socialisation. Med detta menas att individen får lära sig/lär sig vad som förväntas i olika 

sociala sammanhang (Giddens, 2003:42- 43). Larsson (2011:169) beskriver fostran i relation 

till skola och hänvisar till att fostran ingår i skolans uppgift. Skolan är ett socialt sammanhang 

viktig för socialisationsprocessen. Fostran beskrivs i detta sammanhang handla om moraliskt 

leverne vilket syftar till ordning och uppförande samt om demokratiska värderingar vilket 

anses handla om lika värde och jämställdhet. I Lpfö 98 rev 10, ingår det i förskolans uppgift 

att utveckla barnens förmåga att förstå samhället och även leva i det. Här ingår även att 

utveckla barnens förståelse för vad demokrati är och innebär (Skolverket, 2010:6,8). 

Att använda cirkeln som form menar Davidsson (2000) har att göra med att en cirkel är den 

bästa metoden att göra alla likvärdiga (Davidsson, 2000:6) Detta betonar även Rubinstein 

Reich (1993) då hon skriver att cirkeln är det mest jämlika sättet att mötas, där är alla är lika 

nära centrum och alla kan se alla (Rubinstein Reich, 1993:16).  

Samlingens form i förskolan har enligt Davidsson (2000:10) haft en viktig betydelse då den 

anses symbolisera demokrati och jämlika möten. Åberg & Lenz Tagutchi (2005: 64) skriver 

om demokrati och delaktighet, att pedagogerna ska synliggöra värdegrunden i verksamheten. 
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Läroplanerna grundas på den demokratiska värdegrunden som uppkommit under år av 

traditioner under svenska samhällets framväxt (Olivestam & Thorsén, 2008:5).  Förskolan och 

skolans demokratiska uppdrag kräver att all personal har en medveten yrkesetik och inte sätter 

sina egna personliga värden i fokus (Olivestam & Thorsén, 2008:7). Demokrati är inget som 

går att läras ut, det måste vara en del av verksamheten och detta ska pågå hela tiden. I Åberg 

& Lenz Tagutchi (2005) beskrivs en situation på en förskola där pedagogerna märkte att efter 

fruktstunden (samlingen) blev det väldigt rörigt och barnen hittade inte tillbaka in i leken. 

Genom att de observerat och dokumenterat fruktsamlingen insåg pedagogerna efter reflektion 

tillsammans att de inte tänkt på varför de hade fruktstund. Vad var syftet? De omorganiserade 

sin verksamhet och hade ett gående fruktbord, och på detta sätt lät de barnen vara med och det 

utvecklades till att barnen inte tog den sista frukten innan alla hade fått. Barnen fick 

härigenom indirekt lära sig vad demokrati och ansvar är (Åberg & Lenz Tagutchi, 2005:64, 

68). 

 

Små barns möjlighet till delaktighet och inflytande påverkas av hur de sitter i samlingen, att 

sitta i en ring där alla kan se varandra i samlingen fungerar bäst. Att bli sedd och känna sig 

delaktig är en viktig del i samlingen (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012:16). Att ha rätt 

till delaktighet och inflytande handlar inte om att bestämma. Det handlar istället om att visa 

respekt och inkludera alla oavsett vilka åsikter personen har. Det handlar inte om att få sin 

vilja igenom utan att vara en del av gemenskapen. Att få vara med och bestämma om hur 

verksamheten på förskolan ska vara innefattar både delaktighet och inflytande för barnen. Om 

man inte deltar då blir man inte heller delaktig. Barnen ska inte heller ta eller ha lika stort 

ansvar som de vuxna. Det formella ansvaret ska ligga hos de vuxna (Johannesen, N & 

Sandvik, N, 2008:33). 

Giddens (2003:93) lyfter det sociala samspelet och nämner i relation till sociala regler 

samtalet. En stor del av vårt samspel anses ske genom verbal kommunikation/konversation. 

Språket anses vara grundläggande för ett socialt liv och samtalet, den språkliga 

kommunikationen mellan individer ska förstås i sitt sammanhang då denna är med och 

påverkar på vilket sätt vi förstår samtalet på. Enligt Olofsson (2010) är samtalet en viktig del 

som nämns av pedagoger när ordet samling kommer på tals. Samlingen kan även ses som en 

arena där den som pratar mest och högst vinner. Många studier visar att i samlingar är 

samtalen ojämnt fördelade, vissa pratar hela tiden medan andra inte säger något (Williams, 

2001. ref i Olofsson, 2010:15). Rubinstein Reich (1993:180- 183) ser samtalet i samlingens 
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innehåll och menar att det finns olika typer av samtal och kategoriserar in dessa utifrån dess 

innehåll och form. Det ledda samtalet kännetecknas av att ledaren försöker rikta samtalet mot 

ett bestämt ämne och där ett delsyfte är att olika barn ska få ordet. Förhöret kännetecknas av 

att pedagogen frågar om något som hon/han redan känner till, t.ex. frågar barnen om något de 

gjort. Det äkta samtalet beskrivs vara mer naturligt samtal som inte hade en tydlig, redan 

förutbestämd avsikt. Vad gäller samtalens innehåll rörde det sig om vad man gjort tidigare, 

information om vad man skulle göra, uppfostrande samtal om vad man får och inte får göra, 

vad är rätt och fel och slutligen begreppstränande samtal om vad saker och ting är. 

Vi förstår begreppet fostran i detta sammanhang, utifrån ovanstående, som en social fostran 

vilket innebär: 

• Att socialisera barnen. Det handlar om att lära sig hur man ska vara och fungera i 

samhället. 

• Att tränas i socialt samspel och lära sig sociala regler. 

• Att tränas i samarbete. 

• Att i förskolans fostran ingår ett skolförberedande vilket innebär: 

o Sitta stilla, vänta på sin tur och räcka upp handen. 

o Ta emot information och instruktioner i grupp. 

o Vara tysta, lyssna på varandra och ha tålamod. 

o Att tränas i att koncentrera sig och komma ihåg saker. 

o Läraren styr/har den ledande rollen. 

• Att lära sig om ordning och uppförande. 

o T.ex. att lämna gruppen enligt ett särskilt system. 

o Att lära sig om tid (tidsdisciplinering, t.ex. komma i tid). 

• Att utveckla demokratiska värderingar hos barnen. 

o Lika värde och jämställdhet. 

o Delaktighet. 

• Att förstå den språkliga kommunikationens betydelse (samtalet). 
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3.4 Innebörden av lärande 

 

När vi tittar på begreppet lärande utgår vi ifrån det sociokulturella perspektivet. Inom den 

svenska förskolekulturen finns mycket av Vygotskijs tänk kring samarbetets betydelse för 

lärande, användandet av redskap/resurser och synen på att barn har olika utvecklingszoner 

(Strandberg, 2006: 196). Redskap kan vara t.ex. handdockor som används i samlingen för att 

utveckla språket. Vygotskij såg inte barn som tomma ark, eller som någon planta som måste 

vattnas, utan han intresserade sig för vad som händer mellan människor och vad de gör 

tillsammans. Han menade på att inget händer i vår inre värld om inte de yttre faktorerna 

samspel, kulturer och användande av redskap äger rum. Det är detta som är utgångspunkten i 

det sociokulturella perspektivet (Strandberg, 2006:10- 11).  

Runt på vår jord finns det olika kulturer. I dessa kulturer möts och samspelar människor i 

olika sammanhang. Människan har även ett unikt språk. När vi blandar allt detta skapar vi 

kunskap och på detta sätt lär vi oss (Säljö, 2000:13, 34- 35; Strandberg, 2006:18,99).  

 

Vygotskij pratar om att det måste ske aktiviteter för att ett lärande och en utveckling ska ske 

hos människan. Dessa aktiviteter som leder till ett lärande och en utveckling har utmärkande 

kännetecken, dessa är: sociala aktiviteter, medierade aktiviteter, situerade aktiviteter och 

kreativa aktiviteter. Den sociala aktiviteten är att människan lär sig först tillsammans med 

andra för att sen kunna göra det själv. Kännetecknet i den medierade aktiviteten är att 

människan genom att använda artefakterna, våra hjälpmedel, hjälper henne att minnas, tänka 

och lösa problem. Den tredje aktiviteten det situerade, kännetecknas av att människan alltid 

lär sig i den miljö som passar ihop med det hon ska lära sig. Den fjärde och sista aktiviteten 

som Vygotskij nämner är den kreativa, som menar på att människan alltid kan omskapa och 

påverka det hon lär sig. Alla dessa kännetecken är de som styr människans psykologiska 

processer enligt Vygotskij. Dessa kommer inte inifrån människan, utan det är hur hon gör och 

hur hon lever som avgör vad hon lär och hur hon utvecklas (Strandberg, 2006:10- 14).  Därför 

anser Strandberg (2006) att det är viktigt att tänka på vad barnen gör i förskolan för att det ska 

ske en utveckling hos barnen (Strandberg, 2006:11).  

 

Barn gör inte som vi säger utan som vi gör (Strandberg, 2006:61). I den svenska förskolan 

läggs det stor vikt på samspel och gemenskap, både mellan barn/vuxna och barn/barn. Sett 

utifrån att barn snarare gör som vi gör istället för som vi säger är det viktigt att pedagogerna i 



 

19 

 

sitt agerande synliggör samspelets betydelse, på ett naturligt sätt. Genom detta ges barn 

möjlighet att förstå hur de i samspel kan hjälpa varandra i sin utveckling och sitt lärande 

(Strandberg, 2006:61).  

 

I läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, står det om lärande i förskolans uppdrag 

samt mål och riktlinjer. Leken är viktig för barns utveckling och lärande och detta kan ske 

med bl.a. ett temainriktat arbetssätt. Leken och lärandet ska ske såväl inomhus som utomhus 

där utgångspunkten ska tas i barns fantasi och kreativitet.  I det estetiska lärandet nämns lek, 

rörelse, sång, musik, bild, dans, och drama som uttrycksformer/medel. Här kan barnen ges 

möjlighet att utveckla sina förmågor att förmedla och förstå känslor, tankar och erfarenheter.  

Med lärande avses även tal- och skriftspråk som innefattar symboler, ordförråd, begrepp, lek 

med ord, berättande och att lyssna, diskutera samt reflektera med andra. I det matematiska 

lärandet ska barnen få en ökad förståelse för begreppen rum, form, läge, riktning, mängd, 

antal, ordning, talbegrepp, mätning, tid och förändring. Matematiken ska kunna användas för 

att barnen ska undersöka, reflektera, pröva och föra och följa resonemang. Naturvetenskap 

och teknik innebär att barnen ska kunna bygga, skapa och konstruera. Det handlar även om att 

skapa en förståelse för djur och natur och kunna se samband, t.ex. kretsloppet.  Lärande sker i 

samspel med andra både mellan vuxen och barn samt barn och barn (Skolverket, 2010: 5- 7, 

9- 10). 

Samlingen anses vara ett bra tillfälle till att förmedla kunskap dit sång, sagor och lek samt 

information och samtal om/kring ett särskilt tema hör (Davidsson, 2000:24- 25).  

Samlingsstunden är en tillgång för att få ta del av det kulturella såsom äventyr, sång och 

musik (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012:18).  Musiksamlingen är något som är roligt 

och uppskattat av barnen. Om inte samlingen görs rolig utan görs på samma gamla rutiner 

tappar barnen intresse. Det måste finnas glädje, lust och fantasi i sångsamlingarna för att 

barnen ska uppskatta dessa samlingar. I sångsamlingarna finns det många sätt att uttrycka 

känslor, leka med ord, rim, rörelser och sångsamlingen är bra för barnens språkutveckling 

(Olofsson, 2010:101). Sång och rörelse är vanligt förekommande i samlingar. Viss vikt läggs 

vid att det ska vara ett brett register av sånger både nya och traditionella. Sången anses skapa 

ett lärande både socialt och språkligt. Som språklig träning nämns även ramsor.(Rubinstein 

Reich, 1993:179- 180). För att göra sångstunden roligare kan barn och pedagoger göra 

rörelser tillsammans (Olofsson, 2010:71). Leken är ofta inbyggd i berättarsamlingar, barnen 

får delta och delge sin mening. I andra samlingar som t ex. vid sagoläsning kan pedagogerna 
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låta barnen dramatisera sagan efteråt. Sagorna och berättelserna leder ofta till rollekar. Dessa 

rollekar, sagor och berättelser gör att barnen känner sig delaktiga och en del av gruppen 

(Olofsson, 2010:110). Leken är också något som står i samband med lärandet hos barnen i 

förskolan (Lpfö 98, rev-10). När en pedagog introducerar ett tema i samlingen, kan barnen få 

möjlighet att leka fram ett lärande utifrån temats innehåll. Då kan barnet utvecklas både 

socialt, intellektuellt och motoriskt. Även språket tränas upp (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 1999, ref i Simeonsdotter Svensson, 2009:75). En pedagog berättar i en studie att 

hon använder samlingen som ett verktyg i sitt arbete med barnen vid t. ex språkträning, 

(Ekström, 2007:122). 

 

Matematik är något som ska genomsyra hela verksamheten, men i samlingarna kan 

matematiken synliggöras. I en samling där flera barn deltar kan pedagogen skapa en situation 

där gruppens nyfikenhet och intresse väcks med hjälp av gruppens samhörighet. Ofta leder de 

matematiska aktiviteterna i samlingarna till att barnen tar med sig dessa aktiviteter ut i den 

övriga verksamheten. Om pedagogerna väljer att göra samma matematiska övningar i 

samlingarna, men på olika sätt, kan detta leda till att barnen kommer ihåg, men även fördjupar 

sitt lärande (Olofsson, 2010:91- 92)   

 

Tema i samlingen är ett vanligt innehåll. Dessa handlar vanligtvis om årstider, djur och natur 

(Rubinstein Reich, 1993:24- 25). Olofsson (2010)  skriver om några barn som börjat 

intressera sig för maskar och hur de i samlingen satt tillsammans med barnen och pratade om 

maskar. Detta ledde till ett tema: Daggmasken. Utifrån vad barnen pratade om ledde det till att 

pedagogen letade upp en faktabok där de tillsammans i samlingen kunde läsa och lära mer 

fakta om daggmaskar. Även barnen började söka på internet om daggmasken. Barnen började 

rita, mäta och klippa ut maskar och deras storlekar, utifrån vad lärt sig om maskar. Hela detta 

tema fortsätter över hela terminen. Även sagor uppkommer och det blir masksånger och 

maskteater, maskarna tillverkas i olika material. Hela temat avslutas med en maskfest där 

föräldrarna bjuds in. Det som gjorde barnen glada var att de upptäckte att de kunde mer än 

föräldrarna om maskarna (Olofsson, 2010:85- 89). När samlingarna används för att jobba med 

ett tema är det viktigt att tänka på det äkta samtalet, att låta barnen vara i mindre grupper där 

alla kan få möjlighet att vara delaktiga och utveckla sitt lärande (Olofsson, 2010:89).  

Utifrån läroplanens syn på lärande och i samband med den litteratur som tagits upp kan 

lärande anses innebära: 
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• Att lärande sker genom samarbete och samspel med andra. 

• Att lärande sker med hjälp av användande av redskap och resurser. 

• Att lära genom att göra. 

• Att lärande delvis handlar om att förmedla kunskap. 

• Att glädje, lust och fantasi behövs för att lära. 

Ett lärande kan innefatta delar som: 

• Matematik (talbegrepp, rum, form, läge, riktning, mängd, antal, ordning, mätning och 

tid och förändring). 

• Naturvetenskap och teknik (Bygga, skapa, konstruera, djur och natur och se samband i 

naturen). 

• Tal- och skriftspråk (symboler, ordförråd, begrepp, lek med ord, berättande samt 

lyssna, diskutera och reflektera). 

• Estetik (lek, rörelse, sång, musik, dans, drama, bild, genom dessa förmedla och förstå 

känslor, tankar och dela erfarenheter). 

• Tema (arbete kring ett specifikt ämne t.ex. om årstider, djur och natur). 

 

3.5 Analysverktyg 

 

Utifrån läroplanen och den tidigare litteraturen har vi lyft begreppen omsorg, fostran och 

lärande som enligt ett av förskolans uppdrag ska bilda en helhet för en god pedagogisk 

verksamhet. Innebörden i dessa begrepp har vi plockat ut i kategorier i nedanstående 

analysschema. Vi har valt att dela upp begreppen för att tydligare kunna se om respektive 

begrepp synliggörs i artiklarna och därigenom möjliggöra för en diskussion huruvida dessa 

begrepp tillsammans bildar en helhet i samlingen. Syftet med schemat är att fungera som ett 

hjälpmedel i vår undersökning av artiklarna. 
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OMSORG 

Ge stöd och service åt de som behöver det.  

Omvårdnad, vilket inkluderar situationer som mat, vila och blöjbyte.  

Mellan barn och vuxen bör det ske ett samspel och en kommunikation för att 
barnet ska känna en gemenskap och tillhörighet. 

 

Utveckla barnets förmåga att förstå och relatera till andra, att utveckla empati 
och omtanke om varandra och att respektera och förstå människor. 

 

Bekräfta individen genom att barnet blir sedd och hörd samt att pedagogen 
utgår ifrån barnets erfarenhetsvärld och förutsättningar. 

 

Se till individens välbefinnande och utveckling.  

Stärka tryggheten och gemenskapen i gruppen.  

Genom samtalet stärka barnet.  

FOSTRAN 

Socialisera barnen, att lära sig hur man ska vara och fungera i samhället.  

Tränas i socialt samspel och lära sig sociala regler.  

Tränas i samarbete.  

Sitta stilla, vänta på sin tur, räcka upp handen.  

Ta emot information och instruktioner i grupp.  

Vara tysta, lyssna på varandra och ha tålamod.  

Tränas i att koncentrera sig och komna ihåg saker.  

Läraren styr/ har den ledande rollen.  

Lämna gruppen enligt särskilt system (ordning och uppförande).  

Lära sig om tid, tidsdisciplinering, t.ex. komma i tid (ordning och 
uppförande). 

 

Lika värde och jämställdhet (utveckla demokratiska värderingar).  

Delaktighet och inflytande (utveckla demokratiska värderingar).  

Att förstå den språkliga kommunikationens betydelse (samtalet).  

LÄRANDE 

Sker genom samspel och samarbete med andra.  

Sker med hjälp av redskap och resurser.  

Lära genom att göra.  

Handlar delvis om att förmedla kunskap.  

Glädje, lust och fantasi behövs för att lära.  

Matematik (talbegrepp, rum, form, läge, riktning, mängd, antal, ordning, 
mätning och tid och förändring). 

 

Naturvetenskap och teknik (Bygga, skapa, konstruera, djur och natur och se 
samband i naturen). 

 

Tal- och skriftspråk (symboler, ordförråd, begrepp, lek med ord, berättande 
samt lyssna, diskutera och reflektera). 

 

Estetik (lek, rörelse, sång, musik, dans, drama, bild, genom dessa förmedla 
och förstå känslor, tankar och dela erfarenheter). 

 

Tema (arbete kring ett specifikt ämne t.ex. om årstider, djur och natur).  
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4 Metod  

 

Denscombe (2004:43) skriver att forskningens syfte inte ska vara att ”återuppfinna hjulet”. Vi 

har valt att göra en litteraturstudie då vi sett att mycket av den forskning som gjorts kring 

samlingen ofta grundar sig på intervjuer och observationer.  

Olsson & Sörenssen (2011:145) skriver att i en litteraturstudie blir den valda litteraturen 

informationskällan som ska analyseras mot tidigare forskning inom området. Denna ska sedan 

diskuteras i förhållande till syfte och frågeställningar. Enligt Johansson och Svedner 

(2010:49) kan en studie genomföras genom att undersöka olika dokument som på något sätt 

har anknytning till undervisning. Här ges bl.a. debattartiklar som exempel. Här kan man göra 

en koppling till vårt arbete då vi valt att använda artiklar ur tidskriften Förskolan mellan åren 

1998– 2012.  

Lundin (2008:97) beskriver ett socialkonstruktionistiskt synsätt och menar att språket inte 

bara visar den sociala verkligheten utan är även med och skapar den. Lundin (2008) menar att 

inom socialkonstruktionismen finns ett intresse för hur texter är med och skapar de 

sammanhang de ingår i. Att titta på olika språkliga uttryck t.ex. texters innehåll och budskap 

kan ge en bättre förståelse för den sociala verkligheten.  

Vi har i vår studie valt att titta på texter som riktar sig till pedagoger ute i verksamheten och 

hur dessa texter beskriver samlingen. Dessa texter kan bidra med att ge en bild av hur den 

sociala verkligheten ser ut. Sett ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt är dessa texter med och 

skapar de sammanhang de ingår i.   

 I textanalysen har vi valt att studera artiklar utifrån innebörden av begreppen omsorg, fostran 

och lärande då dessa ska bilda en helhet enligt ett av förskolans uppdrag i läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2010:5). Vi har valt att operationalisera begreppen omsorg, fostran och 

lärande för att tydligare kunna urskilja varje begrepp för sig. Vid analysen av artiklarnas 

innehåll kommer vi att utgå ifrån begreppens innebörd och vidare ställa detta i relation till 

helheten i resultatdiskussion. Vi är medvetna om att när vi läser de artiklar som ska vara vår 

utgångspunkt i analysen kan vi tolka dessa på olika sätt vilket kan påverka det resultat vi får 

fram. Lundman och Graneheim (2008:160) påvisar att texter bör läsas och förstås i sitt 
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sammanhang. Vid läsningen av artiklarna är det viktigt att tolkningen av begreppen görs och 

förstås i de sammanhang de står skrivna i.  

Johansson och Svedner (2010:49- 50) tar upp att man kan läsa texter på olika sätt. Vid 

närläsning, då man försöker läsa en texts innehåll så noga som möjligt kan detta vara ett 

problem. Hur en läsare uppfattar en text är ofta i stor grad subjektiv och påverkas av det egna 

perspektivet. Vidare menar Johansson och Svedner (2010:50) att för att vid textanalys sträva 

efter hög objektivitet krävs flera oberoende läsare vilket kan vara särskilt svårt att uppnå vid 

skrivning av examensarbete.  

4.1 Textanalys som metod 
 

Lundman och Graneheim (2008:159) beskriver att innehållsanalys från början utvecklades 

som en kvantitativ metod där stora mängder data behandlades. Utifrån detta har även en 

kvalitativ innehållsanalys utvecklats, som innebär att tolka och förstå texters innehåll. Bryman 

(2008:505) beskriver att vid en kvalitativ innehållsanalys av dokument försöker man hitta och 

förstå bakomliggande teman i de texter man analyserar. Vi har i vår studie valt att skildra 

samlingen utifrån tidningen Förskolan mellan år 1998 - 2012 och hur samlingen kan relateras 

till omsorg, fostran och lärande. I de artiklar som ligger till grund för vår analys behöver det 

inte stå ordagrant att t.ex. fostran förekommer i samlingen. Däremot kan ageranden som 

beskrivs i artiklarna relateras till fostran. Vårt analysschema är ett viktigt verktyg för att 

kunna analysera de valda texternas innehåll i relation till omsorg, fostran och lärande. När vi 

läser en artikel kan vi läsa vad de gör och vad som händer/sker i reportaget. Att förstå ett 

bakomliggande tema i en text innebär för oss att förstå vad händelserna/görandena i artiklarna 

kan ha för innebörd. Exempelvis kan det i en artikel beskrivas hur pedagogen i en samling 

låter barnen lämna ringen enligt ett särskilt system vilket kan innebära en form av social 

fostran enligt vårt analysschema. Bryman (2008:505) skriver att det inte finns några specifika 

beskrivningar av hur man ska gå tillväga vid en textanalys. Ejvegård (2003:66, 75) menar att 

inför genomförandet av en analys bör man skapa ett analysschema. I flera fall finns inget 

färdigt analysinstrument att tillgå vilket medför att forskaren måste skapa ett eget 

mätinstrument. Att skapa ett mätinstrument kan innebära att operationalisera begrepp för att 

sedan använda dessa som måttstock vid analys av text. När vi har skapat vårt analysschema 

har vi valt att operationalisera begreppen omsorg, fostran och lärande. Dessa begrepps 

innebörd har vi tagit fram utifrån förskolans läroplan, tidigare litteratur och forskning samt 

teorier som behandlar de olika begreppen. Med hjälp av vårt analysschema har vi lättare 
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kunnat analysera hur samlingen framställts/skildrats i artiklarna i relation till omsorg, fostran 

och lärande.  

 

Validitet/Reliabilitet 

Validitet kan kopplas till om t.ex. analysverktyget mäter det som avses mätas. Därför är det 

viktigt att det som ligger till grund för analysverktyget är förankrat i tidigare teori och 

forskning kring det valda området (Denscombe, 2004:124- 125). I skapandet av vårt 

analysverktyg har vi definierat begreppen omsorg, fostran och lärande utifrån tidigare 

litteratur, forskning samt läroplanen, detta i relation till våra frågeställningar. Reliabiliteten 

handlar om tillförlitligheten i instrumenten. För att uppvisa en hög reliabilitet ska studien 

kunna omprövas och uppvisa liknande resultat, detta innebär att mätinstrumenten anses 

tillförlitliga då de inte påverkar resultatet (Denscombe, 2004:124- 125). Eftersom vi har en 

textanalysstudie påverkas vi ej på samma sätt som om vi hade gjort en intervju. Därför bör vår 

undersökning kunna hålla en hög reliabilitet om samma mätinstrument används i liknande 

förhållanden. 

Generaliserbarhet/överförbarhet 

En studies generaliserbarhet innebär att resultaten ska kunna omprövas och ge samma eller 

liknande resultat. Detta i syfte att kunna dra allmänna slutsatser utifrån studien (Denscombe, 

2004:182- 183). Eftersom vi gör en tolkning av artiklarnas innehåll anser vi att det kan vara 

svårt att ompröva och uppnå ett liknande resultat, då vi förstår och tolkar texter och 

sammanhang på olika sätt. I vår studie kan vi mer tala om resultatens överförbarhet. Vi anser 

att vi ger en tydlig beskrivning av vårt resultat vilket även skapar möjlighet att föra över 

denna kunskap till andra situationer. Enligt Denscombe (2004:182- 183) handlar 

överförbarhet om att resultatet ska kunna överföras till andra situationer. Det är här viktigt att 

informationen som ges ger en tydlig beskrivning av det studerade området.    

 

4.2 Urval 

 

I valet av textkälla har vi valt en pedagogisk tidskrift. Vi har valt tidningen Förskolan som 

vänder sig till anställda inom förskolan. Det är Sveriges största tidning för förskollärare och 
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där tas aktuell forskning upp samt reportage ur verkligheten. Den är även tänkt att ge 

pedagogerna inspiration och vidgade perspektiv i vardagen. När förskolan fick sin egen 

läroplan 1998 försvann riktlinjer kring hur det praktiska arbetet skulle ske i förskolan vilket 

även innefattade samlingen. I dagens läroplan för förskolan finns uppdrag som ska följas. Då 

vi valt att titta på samlingen i relation till ett av, enligt oss, viktigt uppdrag där omsorg, fostran 

och lärande ska bilda en helhet för en god pedagogisk verksamhet ansåg vi det relevant att 

analysera artiklar mellan åren 1998 – 2012.  I valet av artiklar har vi tittat på och valt ut de 

som på olika sätt nämner samlingen i förskolan.  

4.2.1 Urvalskriterier 

 

• Texterna ska utgöra artiklar i en tidskrift som ska rikta sig mot förskolans verksamhet. 

• Tidskriften ska ha funnits under åren 1998 – 2012. 

• Tidskriften ska innehålla reportage ur verkligheten. 

• De valda artiklarna ska innehålla begreppet samling eller definition av samling. 

4.3 Procedur 
 

För att få tag i relevant material tog vi hjälp av Halmstad Högskolas bibliotek. De tidskrifter 

som riktade sig mot förskolans verksamhet var Förskolan och Förskoletidningen. När vi 

undersökte tidningarna kunde vi se att tidningen Förskolan mer belyste verkligheten i form av 

bl.a. reportage. Ansvarig utgivare för tidningen är Lärarförbundet vilket därmed kan anses nå 

fler i verksamheten och spegla en aktuell bild.  

Vid insamling av material har vi undersökt och läst samtliga 143 utgivna nummer av 

tidskriften mellan åren 1998 - 2012. När vi samlade in materialet delade vi upp tidningarna 

jämnt mellan oss där vi letade artiklar som innehöll begreppet samling antingen i direkta 

ordalag eller som fenomen. Av 143 utgivna nummer fann vi 48 artiklar som belyste 

samlingen. Dessa artiklar kopierades och analyserades utifrån vårt analysschema. Vid 

analysen av artiklarna satt vi tillsammans och gick igenom dessa.  

Med hjälp av analysschemat har vi sammanställt ett resultat där vi kategoriserat in materialet 

under respektive begrepp.  
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4.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer riktar sig mot forskning där individer är 

aktiva deltagare genom observationer, intervjuer, enkäter och liknande. I vår litteraturstudie är 

det textmaterial som ligger till grund för vår undersökning. Det vi kan se som relevant är att 

respektera tidningen och de berörda författarna genom att återge det de skrivit utan att 

förvränga texten. Denscombe (2004:211- 215) menar att etik handlar om vad vi bör och inte 

bör göra, alltså vad som anses vara moraliskt riktigt. Bland de etiska koder som nämns 

beskrivs bl.a. vikten av att forskaren agerar professionellt och beskriver och förklarar det 

avsedda så sanningsenligt som möjligt. Birkler (2008) talar om interna forskningsetiska 

perspektiv och menar med detta att etiken ska vara en del av forskarens beteende. Denna etik 

kan ses i koppling till de rådande normer och värderingar som finns i dagens samhälle. Här 

betonas bl.a. vikten av att inte förfina ett resultat, att medvetet enbart återge vissa valda delar 

eller att medvetet vinkla en tolkning i syfte att uppnå ett bra resultat.   
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5 Resultat och analys av det empiriska materialet 
 

Syftet i vår undersökning har varit att ta reda på hur samlingen skildras i tidningen Förskolan 

och hur vi kan relatera detta till ett av förskolans uppdrag där omsorg, fostran och lärande ska 

bilda en helhet för en god pedagogisk verksamhet. Textanalysen har gjorts utifrån 48 artiklar 

som består av reportage ur verkligheten där samlingen på något sätt nämns eller beskrivs. I 

dessa artiklar förekommer orden samling, råd, stund och möte i samband med samlingen som 

fenomen. Vid läsningen av artiklarna och för att kunna förstå och tolka begreppen omsorg, 

fostran och lärande har det varit viktigt att dessa inte tagits ur sitt sammanhang.  

Nedan har vi gjort en indelning utifrån de olika begreppen under vilka vi redogör för vad som 

beskrivs i artiklarna och en analys av detta. Vissa beskrivningar kan anses passa in under flera 

kategorier men vi har här gjort ett medvetet val att lägga det under en av kategorierna. Som 

exempel kan ges gällande beskrivningen om delaktighet och inflytande. Dessa kan kopplas till 

att stärka den egna individen som ligger under kategorin omsorg, men vidare kan det även 

handla om demokrati, som kategoriseras under fostran. Valet att kategorisera dessa under ett 

specifikt begrepp har att göra med att vi betraktat texterna i sitt sammanhang och därmed har 

vi gjort bedömningen att valda delar hör till en speciell kategori. 

I redogörelsen av det analyserade materialet kommer vi att lyfta de antal artiklar som 

beskriver respektive kategori inom begreppen och ge exempel på vad artiklarna har för 

innehåll. Vi kommer även att lyfta citat från artiklarna som beskriver olika situationer för att 

tydligare visa vårt val av kategorisering. En artikel kan visa på olika kategoriseringar av t.ex. 

omsorg. De siffror vi anger under avsnitt 5.1, 5.2 samt 5.3 är en redogörelse av de antal 

artiklar som beskriver de olika kategorierna under respektive begrepp. 

Vidare har vi gjort en sammanställning i tabellformat (bilaga 1) där vi redogör för antalet 

artiklar och dess innehåll av omsorg, fostran och lärande. Utifrån vårt resultat visar 25 artiklar 

av 48 att det sker omsorg i samlingen, fostran däremot framställs i hela 42 artiklar. Lärande 

sker i 38 artiklar av 48 artiklar. Avslutningsvis visar tabellen (bilaga 1) att i 19 av 48 artiklar 

ingår samtliga begrepp i en och samma artikel. Redogörelsen för siffrorna i tabellen stämmer 

inte överens med siffrorna under avsnitt 5.1, 5.2 samt 5.3, då dessa visar delarna 

(kategoriseringarna) medan sammanställningen av tabellen visar på helheten (begreppen).  
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5.1 Redogörelse av omsorg i de analyserade artiklarna 

 

I samtliga artiklar sker samlingen i en ring. I tolv artiklar sägs samlingens syfte vara för att nå 

en gemenskap där barnens samspel med varandra kan öka och där barn har möjlighet att få 

synas i gruppen. Vidare tar även tre artiklar upp att samspelet mellan barn och pedagoger är 

viktigt i skapandet av trygghet och gemenskap. Davidsson (2000:23) och Rubinstein Reich 

(1993:59) menar att samlingens form fyller en funktion för att skapa trygghet och gemenskap 

och syftet med en samling är ofta att samlas tillsammans. I dessa tre artiklar menar de på att 

samspelet mellan pedagoger och barn skapar trygghet och gemenskap, men även att samspelet 

och kommunikationen anses bidra till barnets individuella utveckling. Rutiner och regler 

anses skapa trygghet t.ex. genom upprepning då barnen har möjlighet att känna igen sig. 

 I en artikel var det av stor vikt att samla gruppen och börja först när alla hade kommit. I 

samlingsmomentet som beskrivs i artiklarna fanns ett uttalat syfte att göra barnen delaktiga, 

här lyfts bl.a. medbestämmande, att låta barnen vara med och leda och att låta alla komma till 

tals. Allas åsikter är viktiga och barnen ska få möjlighet att framföra dessa i gruppen.  

En pojke hade varit i Kina och ville ha en egen samling. Han bestämde var, när och hur 

han skulle visa sin fantastiska samling som bland annat innehöll godis och toapapper.    

– Han pratade annars inte så ofta inför de andra. En sådan samling glömmer varken 

barnen eller vi vuxna! Säger Gunilla. (Björkman, 2002:20 (nr 9) 

I denna situation fick pojken välja att bestämma hur samlingen skulle gå tillväga. Genom att 

pedagogen lyssnade på pojken anser vi att hon lyfte honom som individ och detta stärkte hans 

självkänsla vilket kan relateras till omsorg om den enskilda individen. 

Att samla barnen i mindre grupper beskrivs gynna delaktigheten och gemenskapen, det är ett 

tillfälle då pedagogen har möjlighet att se alla barn. Nedanstående citat är ett exempel på hur 

delaktighet och gemenskap beskrivs i en artikel. 

Det är aldrig fler än sex barn på samlingar och i olika aktiviteter. Barnet får tid att prata 

till punkt utan att de andra blir oroliga och avbryter. 

- Detta ger oss mer tid för varje barn och möjlighet till ögonkontakt med det barn 

som pratar. Detta tror vi är viktigt för språkutvecklingen, säger Johnny Nilsson, en 

av fyra pedagoger på Solbacken (Nilsson, 2006:16 (nr1). 
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Pedagogen i citatet lyfter språkutvecklingen i samband med samtalet. Vi kan även se att 

genom att ha ett mindre antal barn i gruppen finns möjlighet att nå fler barn och därigenom få 

ett äkta samtal. Att använda sig av samtal kan även gynna barns allmänna välbefinnande.  

I 17 artiklar nämns delaktighet i samband med att alla får göra och stå i centrum, alla ses som 

lika viktiga i gruppen. Vidare kan vi även utläsa i dessa artiklar att pedagogerna har 

intentionen att barnens respekt för varandra ska öka och att de ska kunna hjälpa varandra, att 

kompisen lär ut. Utifrån detta resultat kan vi utläsa att omsorgen synliggörs genom att 

bekräfta och se individen. Vidare kan en koppling göras till läroplan för förskolan som lyfter 

omsorg i relation till individens välbefinnande och utveckling (Skolverket, 2010:4). Andra 

moment som i artiklarna beskrivs ingå i samlingen är att lyfta vilka som är närvarande och 

frånvarande. Detta kan ses både som ett sätt att visa på barnets delaktighet och inkludering i 

en grupp men även ett sätt att bekräfta individen.  

Nedanstående citat är taget ur en artikel som beskriver drama i samlingen. 

- I dramat blir det naturligt att få in empati, och att lära sig känna medkänsla med 

andra människor är viktigt i den hårda värld vi lever i, tycker Karin (Claesdotter, 

2002:18 (nr 10). 

Drama anses av pedagogen utveckla barnens omtanke och empati hos varandra. Vi gör här en 

koppling till läroplanen som lyfter omsorg där barnen ska utveckla empati och omtanke om 

varandra (Skolverket, 2010:4). 

I artikeln En vanlig vänlig onsdag beskrivs en samlingssituation där en pojke fyller år. 

Pedagogerna anser att den som fyller år ska uppmärksammas med en egen dag, det blir en 

bekräftelse på att man är viktig. Detta är en väg till att stärka ett barns självkänsla och 

självförtroende (Claesdotter, 2006:16- 19). Att bekräfta barnet anser vi kan innebära att lyfta 

barnet som värdefull t.ex. att fira födelsedagar eller att barnen får säga något positivt om sin 

kompis. 

 I en artikel förkommer även massage i samlingen och detta relaterar vi till omvårdnad som 

handlar om vila (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001:83- 86). 

Att samtala om händelser och problem, om barnets tankar och idéer är ett sätt att stärka 

individen/barnet. I relation till omsorg kan samtalet ha betydelse för att stärka barnet. I de 

artiklar som analyserats används samtalet på olika sätt.  Att samtala om en händelse nämns i 
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nio artiklar. Det kan vara att barnen lyfter vad de har gjort eller ska göra. Vanligt är även att 

lyfta konflikter och hur dessa ska hanteras. I tre av dessa artiklar blir barnen tillfrågade om 

vad de tycker, tänker och tror t.ex. hur känns det när man är ledsen eller glad? Detta kan ses i 

relation till samtalet som anses ha en plats i samlingen. Simeonsdotter Svensson (2008:18) 

menar att det är viktigt att pedagogen lyssnar till barnet och tar barnets idéer och tankar på 

allvar. Det är även i samlingen barnen har möjlighet att bli sedda och hörda. I två artiklar lyfts 

att gruppen bör vara mindre för att alla ska ha möjlighet till talutrymme. Detta kan relateras 

till vad Olofsson (2010:15- 16) skriver om att ett äkta samtal som innebär att alla har 

möjlighet att komma till tals.  

5.2 Redogörelse av fostran i de analyserade artiklarna 
 

I 21 artiklar skrivs att barnen ska lära sig regler och gränser och att lära sig respektera och 

ställa upp för varandra. En artikel tar upp att barnen tar med sig de regler och rutiner de lär sig 

i samlingen ut i leken. Ytterligare en artikel nämner att barnen ska socialiseras. Barnen ska 

lära sig att samspela i grupp men även vara medveten om att alla inte kan göra allt alltid. 

Detta kan ses som ett tydligt exempel på en socialisationsprocess. Skolan, vilket även 

inkluderar förskolan, är ett socialt sammanhang där barn får lära sig vad som förväntas av 

dem (Giddens, 2003:43). Samlingen anses av Rubinstein Reich (1993:67, 232- 233) vara ett 

redskap där barnen får tränas i ett socialt samspel och lära sig sociala regler. 

Pia Williams, förskollärare  /…/ resultat visar att vardagliga aktiviteter, som samlingen, 

måltiden och leken, innehåller rutiner som är viktiga när barn lär av varandra. /…/ I 

rutinsituationer lär sig barnen vad det innebär att vara i förskolan och hur de blir en del 

av den kultur som finns där. Det handlar om att lära sig vilka regler och koder som 

gäller, även de som inte är tydligt uttalade. Och det gör barnen genom att vara 

tillsammans (Bolmstedt, 2002:33 (nr4). 

Detta citat beskriver att samlingen är en rutinsituation där de får lära sig sociala regler. Vi kan 

här se en koppling till vad som beskrivs som den dolda läroplanen, som handlar om de normer 

som gäller i förskolan. Detta kan anses vara att socialisera barnen vilket relateras till fostran. 

I 23 av 48 artiklar kan man tydligt utläsa att det är läraren/pedagogen som leder samlingen. 

Vidare kan även ses att barnen ska sitta stilla och lyssna, lära sig turtagning genom att ha 

tålamod, vänta på sin tur där en i taget får göra. Barnen ska även lära sig att följa och ta emot 

instruktioner. Dessa instruktioner kan handla om att barnen får veta vad de får och inte får 
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göra samt att de ska sitta ner när de äter sin frukt men det kan även innebära att svara på 

frågan som pedagogen ställer. I samlingen ska barnen vara tysta när läraren/pedagogen 

berättar men barnen ska även lära sig att svara på rätt sätt (hålla sig till ämnet och inte sväva 

ut i något annat).  I en samlingssituation kan barnen få berätta vad de gjort innan i syfte att 

tränas sig i att komma ihåg saker. Genom att få t.ex. lyssna och vänta in musik som 

pedagogen spelar anses vara ett bra sätt att träna sin koncentration. Här kan en tydlig koppling 

göras till samlingen som ett skolförberedande moment. Davidsson (2008:23- 24) hänvisar till 

den dolda läroplanen som handlar om att lära sig de normer som gäller i klassrummet. Vi kan 

utläsa att många av de regler som finns är indirekta och handlar om att barnen ska sitta stilla, 

vara tysta, räcka upp handen och vänta på sin tur som exempel.  

I 13 artiklar beskrivs samlingen ha samma rutiner vad gäller början och/eller slut. Som 

exempel kan samlingen börjas med en godmorgonsång. Pedagogerna använder även redskap 

till att skapa ordning, med hjälp av t.ex. musik kan de fånga barnens uppmärksamhet, eller att 

barnen har bestämda platser i ringen med hjälp av t.ex. namnkort eller bilder. I några artiklar 

ges beskrivningar av hur barnen får lämna samlingen utifrån ett speciellt system t.ex. efter 

barnets ålder eller att de får namnlappar om vilka som ska gå ut eller stanna inne.  I två av 

dessa artiklar står det att läsa om hur pedagoger anser att utåtagerande barn förstör samlingen 

och livliga barn ska tas åt sidan. Att skapa ordning är något som kan anses vara utmärkande i 

samlingsmomentet. Att lämna ringen enligt ett särskilt system kan anses skapa ordning. I 

Larssons (2011:169) beskrivning av fostran i relation till skola anses detta handla om bl.a. 

ordning och uppförande. Att lära sig om ordning tycks vara relevant i en fostransprocess. 

Nedanstående citat anser vi ger en bild av en situation där fostran tydligt sker. 

De vill ha en återgång till fler vuxna för att kunna dela upp barngruppen i mindre 

grupper. Idag har till exempel alla barn gemensam samling innan lunch och det finns 

inte utrymme för att ta ett livligt barn åt sidan med en vuxen. De blir kvar och riskerar 

att sabotera samlingen.  

- Mycket tid går till att få de minsta barnen tysta och att sitta stilla i ringen. Förut var 

ju sexåringarna något av ”extrafröknar” som dämpade de mindre genom att vara 

goda förebilder. Jag saknar dem verkligen, säger Birgitta (Nohrstedt, 1999:28(nr8) 

Vi utläser ur detta citat att pedagogerna i samlingsmomentet strävar efter att ha ordning. Det 

blir ett skolförberedande moment där barnen ska lära sig att sitta stilla och vara tysta. 
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Sexåringarna beskrivs av pedagogerna som goda förebilder för de små vilket kan relateras till 

en social fostran där barnen ska lära sig hur de ska uppföra sig.   

I tolv artiklar lyfts att barnen i samlingen får delge sina åsikter. I dessa artiklar fick barnen 

bl.a. styra samlingens innehåll efter intresse, träna på att leda och bli ledd i samlingen,vara 

med och bestämma om förskolan och dess leksaker, bestämma om de ska delta i samlingen 

eller inte, välja/bestämma om de skulle t.ex. uppträda. Allt detta ingick inte i en artikel utan 

beskrevs i olika artiklar och kan visa på att barnen i samlingen får vara med och bestämma i 

olika utsträckning. Att fostras in i samhället handlar även om att lära sig demokratiska 

värderingar. Genom att diskutera med varandra lär barnen sig att förhandla och kompromissa. 

I diskussioner kan problem lyftas och samtalas om men det är även ett tillfälle att lyfta åsikter 

och lyssna på varandra. Under avsnittet där omsorg, fostran och lärande beskrivs, lyfter flera 

författare demokrati och delaktighet och hur detta ska implementeras i verkligheten. Att bli 

sedd och känna sig delaktig är en viktig del av samlingen. Genom att barnen får vara med och 

bestämma om verksamheten i förskolan bidrar det till delaktighet och inflytande för barnen. 

- Vi respekterar när någon inte vill vara med i gemensamma aktiviteter, som 

exempelvis samling, gymnastik eller bad. Ibland försöker vi locka, prövar att 

påverka innehållet så de ska bli sugna – men det viktiga är att den som inte vill i sin 

tur respekterar att de andra vill, säger Britt. (Claesdotter, 2007:36 (nr1) 

I denna artikel får barnen själva bestämma om de vill vara med eller inte. De barn som inte 

vill vara med ska respekteras, men i sin tur ska dessa barn respektera de andra som vill vara 

kvar. Här kan vi se att det indirekt handlar om demokrati. Enligt Åberg och Lenz Tagutchi 

(2005:64, 68) kan inte demokrati läras ut, det skall vara en del i verksamheten som pågår hela 

tiden. Genom att barnen här själva får vara delaktiga att bestämma men även  respektera sina 

kamrater får de möjlighet att indirekt lära sig vad demokrati är. 

Under kategorin fostran förväntas barn ta emot information, vänta på sin tur, lyssna på 

varandra samt lära sig hur man ska vara och fungera i samhället. Genom samtal sker en social 

fostran. I alla artiklar vi har läst så förekommer samtal i samtliga artiklar, men de nämns ofta i 

anknytning till något annat och lyfter inte tydligt samtalet i sig. I flertalet av dessa artiklar 

utläser vi att samtalet har en fostrande roll. Med stöd av tidigare litteratur anser vi att genom 

samtalet kan det ske en social fostran. 

 



 

34 

 

5.3 Redogörelse av lärande i de analyserade artiklarna 

 

Lärandet har delats in i olika kategorier utifrån läroplanens mål och riktlinjer vilka vi även har 

utgått ifrån när vi läst artiklarna. Vad som kunnat utläsas i artiklarna är att då förskolan har 

haft ett tema t.ex. språk eller matematik har detta även genomsyrat samlingen. De teman som 

artiklarna tar upp är tema om hus, vatten, vänskap, kroppen, värdegrund, färger, högtider, 

konstnärs-/skapande, kretslopp eller årstider. Även kortare teman i form av månadens ramsa 

kan ses i samlingen. Vi kan se att tema är en metod vilken kan bidra till att skapa lärande i 

flera olika former. Olofssons (2010:85- 89) beskrivning av temat daggmasken som förekom 

på en förskola kan visa på detta. Där skedde t.ex. både språkligt och matematiskt lärande. 

Läroplan för förskola (Skolverket, 2010) förespråkar ett temainriktat arbetssätt och utifrån vad 

vi ser i artiklarna sker ett sådant arbetssätt.  

I elva artiklar förekommer det matematik i samlingen. I Matte med de yngsta beskrivs hur 

barnen i samlingen bl.a. får räkna och berätta om var de satte sina namnlappar, 

ovanför/framför/i mitten (lägesord). Barnen lekte en rolig lek där de jämförde trianglar, 

cirklar, kvadrater och rektanglar med varandra (Björkman, 2004:25- 27 (nr7).  

Det är dags för samling. Jenny Gustafsson trummar takten på en djembetrumma, 

samtidigt som hon sjungande räknar antalet barn och lägger handen på dem en efter en 

för att tydliggöra att siffran står för något. /…/ Sedan blir det en räkneramsa där barnen 

får möta subtraktion på ett tidigt stadium (Karlberg, 2010:21 (nr4). 

I ovanstående citat synliggörs matematiken tydligt genom att barn och pedagog räknar på 

olika sätt. Utifrån läroplanen innefattar matematik ett lärande om begrepp, läge, antal, former, 

talbegrepp, räkning, sortering, taluppfattning, rumsuppfattning, form och storlekar.  

I två artiklar beskrevs hur de arbetade med konstruktionslek, laborationer och naturens 

kretslopp t.ex. att samtala kring sambandet mellan solens verkan och blommorna eller sopor 

och återvinning. Detta kan anses höra till naturvetenskap och teknik. 

I 20 artiklar har vi utläst att samlingen anses vara ett bra sätt att arbeta med språkutveckling. 

Samlingarna beskrivs i artiklarna innehålla berättelser/sagor som berättas med hjälp av 

redskap som sagopåse, flanosagor, böcker och ljudsagor. Ofta förekommer ljudning av 

bokstäver och ord utifrån bl.a. bilder eller skrivna ord som barnens egna namn i samlingarna 

som tas upp i artiklarna. 
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På samlingen tar förskollärare Helena Eriksson fram en liten byrå med sex lådor. Ur en 

av lådorna plockar hon fram en bild på en myra.  

- Mmm, ljudar barnen genast med sammanpressade läppar. 

- Mikaela, säger Mikaela nöjt och fäster myran på väggen (Sellius, 2001:34 (nr6). 

I samlingen i citatet ovan tränar barnen på att ljuda tillsammans. Detta ser vi som en 

språkträning där barnen lär sig att känna igen den första bokstaven i sitt namn. 

 Även skriftspråket används i samband med det talade språket, här nämns Tecken Som Stöd 

(TSS). Att arbeta med rim och ramsor i gruppen var vanligt förekommande, i vissa fall även 

att klappa stavelser. I två artiklar belyses att sången kan användas för att barn ska lära sig det 

talade språket. Vad som nämns i flertalet av artiklarna som beskriver språkträning är att barn 

behöver få samtala, diskutera och reflektera. I några av dessa förtydligas även att detta är för 

att barnen ska utveckla sitt språk. I artikeln Att se det stora i det lilla beskriver en pedagog hur 

de använder flanosagor och dockor för att fånga barnens uppmärksamhet och för att göra alla 

delaktiga. Pedagogen tydliggör att i samlingar och sånger använder de alltid tecken som stöd 

(TSS) för att förstärka språket (Claesdotter, 2001:30). Samlingen kan enligt Ekström 

(2007:122) ses som ett verktyg för språkträning. Här kan göras en tydlig koppling till 

artiklarna. Vidare talar Ekström (2007:122) om att sången anses skapa ett lärande både socialt 

och språkligt. Som språklig träning nämns även ramsor (Rubinstein Reich, 1993:179- 180). I 

läroplanen lyfts tal- och skriftspråket som ett lärande och i artiklarna kan vi se att de ofta 

arbetar med språket då de använder böcker och berättelser i samlingen. 

I 16 artiklar beskrivs sång och musik förekomma i samlingen, även dans och rytmik nämns. 

Dessa aktiviteter går under begreppet estetik. I dessa sammanhang berättas samlingen 

innehålla t.ex. rörelsesånger, användande av instrument, att känna rytmen och att använda bild 

och rörelse till musik. 

Barnen börjar droppa in i rummet och sätter sig tillsammans med pedagogerna i en 

cirkel runt golvet och snart kommer sångförslagen i rask takt: Sjörövarfabbe, Batman, 

Gubben Noak i egen version, Imse Vimse och Rockspindeln. Då och då hoppar barnen 

upp och dansar, skuttar och gör särskilda rörelser till sången. /…/ - Musik och 

rörelselekar är ett jättebra sätt att kommunicera med barnen på och få ihop gruppen. 

/…/ säger Ann-Britt Karlsten (Maria Nöjd, 2010:36 (nr1). 

Här beskrivs en sångsamling som vi delvis relaterar till språkutveckling, men visar även i stor 

grad på barnens glädje, lust och uppskattning av momentet. Vidare handlar det även om ett 
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samspel där barnen lär tillsammans. Vi anser, relaterat till citatet att barnen är mer delaktiga 

och får en mer positiv erfarenhet när aktiviteten sker på ett glädjefyllt sätt. 

 I artikeln Dramajul i stubben använder de drama i samlingen. Pedagogerna menar att med 

drama kan man spela upp något som har hänt t.ex. en konflikt för att sedan kunna diskutera 

detta tillsammans med barnen. Pedagogerna anser att drama berikar både fantasi, känsla och 

skapande förmåga (Claesdotter, 2002:18- 21).  I fyra artiklar nämns lekar, dessa beskrivs som 

rörelselekar och några pedagoger berättar att det som händer i samlingen tar barnen med sig ut 

i leken.  Estetiskt lärande enligt läroplanen innefattar bl.a. lek, rörelse, sång, musik, bild, dans 

och drama som uttrycksformer och medel. Dessa blir ett sätt för barnen att kunna förmedla 

och förstå känslor, tankar och erfarenheter. Genom att barnen utövar drama, deltar i sagor och 

berättelser innebär att barnen känner sig delaktiga i gruppen. I en sångsamling finns det 

möjlighet för barnen att uttrycka känslor, leka med ord, rim och rörelse. Simeonsdotter 

Svensson (2009:75) skriver att barn ska få leka fram ett lärande, då kan barnet utvecklas både 

socialt, intellektuellt och motoriskt och även en språkträning sker. 
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6 Diskussion 
 

Vårt huvudsakliga syfte är att beskriva hur förskolans samling skildras i tidningen Förskolan 

mellan åren 1998-2012 utifrån förskolans läroplan där omsorg, fostran och lärande ska bilda 

en helhet. Inledningsvis kommer vi att göra en sammanfattning av resultatet i relation till syfte 

och frågeställningar. Vidare kommer en metoddiskussion att föras. Vi kommer att diskutera, 

reflektera och dra slutsatser av resultaten och koppla detta till tidigare forskning/litteratur. 

Diskussionen av resultaten är indelade i olika underrubriker vilka är omsorg i 

samlingsmomentet, fostran i samlingsmomentet och lärande i samlingsmomentet. 

6.1 Sammanfattning av resultat kopplat till syfte och frågeställningar 

 

Resultatet utifrån 143 nummer utgivna mellan åren 1998 - 2012 av tidningen Förskolan visar 

att 48 artiklar framställer/skildrar samlingen. I flertalet av artiklarna beskrivs samlingen som 

ett dagligt återkommande moment. I vår frågeställning ställer vi oss frågan hur samlingen 

skildras i tidningen Förskolan sett utifrån ett av förskolans uppdrag som innebär att förskolan 

ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande ska bilda 

en helhet. Utifrån dessa 48 artiklar har vi fått fram ett resultat som visar att i 25 artiklar sker 

det omsorg i samlingen. I 42 artiklar sker det fostran i samlingen och vidare visar resultatet på 

att det sker ett lärande i 38 artiklar. Avslutningsvis visar resultatet att i 19 av 48 artiklar sker 

det både omsorg, fostran och lärande, men resultatet synliggör även att fostran och lärande 

sker i större utsträckning än vad omsorg gör. Utifrån detta resultat anser vi att samlingen som 

moment kan användas som ett arbetssätt för att följa förskolans uppdrag där omsorg, fostran 

och lärande ska bilda en helhet. Att betrakta hur samlingen framställs utifrån omsorg, fostran 

och lärande har gett oss ett nytt perspektiv på samlingssituationen. Vi anser att resultatet 

bidrar till att ge oss en bättre/bredare förståelse för samlingen i vårt framtida arbete ute i 

verksamheten. 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Vi anser att samlingen är ett dagligt förekommande moment som har/ges stor betydelse i 

verksamheten. 1998 fick förskolan en egen läroplan och i samband med detta försvann 

riktlinjerna för hur det praktiska arbetet skulle utföras, detta inkluderade även samlingen som 
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arbetssätt. Vår undersökning baseras på artiklar i tidningen Förskolan där vi gör en analys av 

dessa för att se hur samlingen skildras i artiklarna. Valet av tidning grundar sig i att den riktar 

sig till pedagoger ute i förskolans verksamhet samt att den innehåller reportage ur 

verkligheten. I läroplan för förskolan 1998, samt den nya reviderade läroplanen för förskolan 

2010 står det att läsa att det i ett av förskolans uppdrag ingår att omsorg, fostran och lärande 

ska bilda en helhet. Då vi valt att beskriva/skildra samlingen i relation till dessa tre begrepp 

ansåg vi det relevant att använda material inom tidsperioden 1998-2012.  Lundins (2008:97) 

beskrivning av ett socialkonstruktionistiskt synsätt anser vi relevant för vårt val av metod. 

Språket är en del av den sociala verkligheten. Men språket är även med och skapar den sociala 

verkligheten i form av t.ex. texter. Dessa anses vara delaktiga i skapandet av de sammanhang 

de ingår i och kan ge en bättre förståelse för den sociala verkligheten. Sett ur ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt är tidningen Förskolans språk med och skapar den sociala 

verkligheten. Genom att vi tagit del av tidningens texter har vi fått ta del av hur samlingen 

skildras mellan 1998 och 2012 och därigenom även själva bygga vidare vår kunskap om 

samlingens betydelse. Utifrån detta anser vi att tidningen Förskolan visar en social verklighet, 

men är även med och skapar de sammanhang den ingår i.  

Vid insamlingen av materialet har vi varit två stycken som läst och valt ut artiklarna utifrån 

urvalskriterierna. Johansson och Svedner (2010:49- 50) lyfter att läsarens uppfattning av en 

text ofta i stor grad är subjektiv och påverkas av det egna perspektivet. Detta kan ses som en 

brist i studien då vi i vår läsning tolkat artiklarna utifrån vårt eget perspektiv. Johansson och 

Svedner (2010:50) menar att för att vid textanalys sträva efter hög objektivitet krävs flera 

oberoende läsare vilket kan vara särskilt svårt att uppnå vid skrivning av examensarbete. Vi är 

medvetna om att vår subjektivitet kan ha påverkat valet av insamlat material. Samtidigt har vi 

haft tydliga riktlinjer på vad som skulle ingå i valda artiklar. Vid analysen har vi haft ett 

tydligt underlag, i form av ett analysschema, att gå efter när vi granskat artiklarna. 

Som analysmetod valde vi att göra en textanalys där vi operationaliserade ut begreppen 

omsorg, fostran och lärande. Att operationalisera begreppen ansåg vi vara viktigt för att 

tydligare få syn på de olika begreppens innebörd/syfte/storleksinnehåll för att senare kunna se 

begreppen som en helhet. Vid operationaliseringen av begreppen har vi utgått ifrån 

läroplanens uppdrag, mål och riktlinjer, tidigare litteratur och forskning om samlingen samt 

teorier som behandlar de olika begreppen. Analysverktyget konstruerades utifrån de 

definierade begreppen. En svårighet som uppstod då vi operationaliserade begreppen var att 

omsorg och fostran emellanåt gick in i varandra. Vid vissa tillfällen handlade det om en 



 

39 

 

tolkningsfråga huruvida vi skulle se det å ena sidan, å andra sidan. Vår utgångspunkt i valet 

av placering stödde sig på att definitionen i högre grad ansåg höra till respektive kategori. 

En studies reliabilitet handlar om vi mäter det som vi avser mäta. I vår studie avsåg vi att 

mäta/undersöka hur samlingar skildras i tidningen Förskolan utifrån specifika begrepp. Vi 

anser att vi genom vårt analysschema kunde få svar på de frågor vi ställde. Därmed anser vi 

att vår studie håller en god reliabilitet. Vi anser även att vår studie håller en god validitet då de 

operationella definitionerna är grundade på tidigare forskning, teorier och utgår ifrån 

läroplanen. Däremot är vi medvetna om att vi indirekt gör en subjektiv tolkning av vad som 

menas med begreppen och vilken innebörd de har för oss.  

6.3 Omsorg i samlingsmomentet 

 

I samlingssituationerna, som beskrivs i artiklarna, sker det omsorg, men inte i lika stor 

utsträckning som fostran och lärande. Även när vi kategoriserade in begreppen upplevde vi att 

omsorg var svårt att definiera tydligt.  Att omsorg inte är lika tydligt i samlingen anser vi kan 

bero på att fokus ligger på att det ska ske ett lärande och detta inkluderar även att en social 

fostran indirekt sker. Omsorg är något som mer sker indirekt i alla situationer hela tiden. En 

del av det som vi kategoriserat in under omsorg kan vi däremot se tydligt i artiklarna som att 

bekräfta barnet. 

I tidigare litteratur/forskning som Barnträdgården- en handbok (1945) beskrivs samlingen 

som ett tillfälle då barnen kan få en stunds avkoppling, det är även då de kan ställa frågor och 

berätta. Vidare skrivs att i samlingen får barnen träning i stillhet, möjlighet att lyssna både på 

pedagoger, men även varandra och en tid för att gemenskap (Moberg, 1945:83). Även 

Rubinstein (1993: 58-59) menar på att i samlingen finns det möjlighet att skapa gemenskap. 

Att samlas är ett sätt att mötas (Pramling Samuelsson och Mauritzson, ref i Simoensdotter 

Svensson, 2008:47). (Dessa ingår som del i vår kategorisering av omsorg.). I de 

samlingsstunder som beskrivs i artiklarna har vi kunnat utläsa att omsorg förekommer i 

relation till att skapa gemenskap, se och bekräfta det enskilda barnet och att barn och 

pedagoger samspelar och kommunicerar med varandra.  

 I artiklarna kan vi se att traditionen kring att samlas i ring enligt Fröbels arbetssätt lever kvar. 

Genom att pedagogerna samlar barnen i ring har de möjlighet att se varandra och skapa en 

trygghet och gemenskap. Här kan vi finna likheter med vad tidigare forskning och litteratur 

tagit upp. Både Davidsson (2000:23), Rubinstein Reich (1993:59), Eide, Os & Pramling 
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Samuelsson (2012:15) samt Moberg (1945:83) lyfter att samlingen fyller en funktion i att 

stärka gemenskapen i gruppen.  

Pedagogerna i artiklarna har en intention att göra barnen delaktiga, att känna sig inkluderade i 

gruppen samt att bli sedd och hörd. Detta relaterar vi till skolverkets (2010:4) beskrivning av 

omsorg där empati och omtanke om varandra är viktigt. Vidare står omsorg i relation till att 

bekräfta och se individen enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001:96- 97). Även 

under barnträdgårdens tid kunde pedagogerna låta barnen berätta om sina upplevelser för att 

bearbeta dessa (Eide, Os & Pramling Samulesson, 2012:2; Moberg, 1945:82- 87). 

Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av tidigare forskning och litteratur samt utifrån vårt 

resultat se att i en samling ska alla som vill få delta. Cirkeln som form ger alla möjlighet att 

bli sedda och hörda (barnens åsikter ska lyssnas på och reflekteras), rutiner och regler kan 

bidra till att skapa trygghet, barnen ska få känna delaktighet och inkludering och även samspel 

och kommunikation ska ske, det är då samlingen inkluderar omsorg.  

I mycket av den tidigare forskning och litteratur vi har läst har samlingen inte benämnts i 

relation till omsorg. Det vi kan se är att delaktighet har benämnts av bl.a. Eide, Os & Pramling 

Samuelsson (2012) men då i relation till demokrati, vilket enligt vår definition går in under 

fostran. Varför vi tror att det kan vara så kan bero på att den forskning som gjorts kring 

samlingen inte har haft fokus på omsorg. 

I artiklarna beskrivs samlingssituationer och många gånger har det varit svårt att utläsa vad 

som kan kategoriseras in under omsorg. De som skrivit artiklarna har gjort detta utifrån sina 

utgångspunkter och perspektiv vilket kan förklara att inte omsorg synliggörs i någon större 

utsträckning. Under en samlingsstund kan det mycket väl ha varit så att en pedagog tröstat ett 

barn, lyft upp ett barn i knät eller lagt handen på en rygg för att lugna. Detta kan vara sådant 

som författaren valt att utelämna då fokus t.ex. kan ha legat på att skriva en artikel om 

matematik.  

6.4 Fostran i samlingsmomentet 
 

I de samlingssituationer som beskrivs i artiklarna kan vi i flertalet utläsa att det indirekt sker 

en social fostran. Bland annat beskrivs i artiklarna att pedagogen är den som leder och styr 

samlingen. I resultatet kunde vi utläsa att i 23 av 48 artiklar beskriver författarna tydligt att 

pedagogerna håller i samlingen. Däremot är vår tolkning att nästintill alla artiklar beskrev 
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samlingar där pedagogen höll i momentet, dock tydliggjordes inte detta i lika stor utsträckning 

i vissa artiklar men gick att utläsa mellan raderna.  

Utifrån resultatet kan vi utläsa att de två största områdena inom fostran är de 

skolförberedande delarna samt arbetet med demokrati. Att samlingen fungerar som 

skolförberedande moment beskrivs av Davidsson (2000:23- 24) ha att göra med att barnen ska 

lära sig den dolda läroplanen som innebär att förberedas för de normer som gäller i skolan. 

Giddens (2003:37- 43) beskriver att människor genom socialisation får lära sig hur man ska 

vara och leva i samhället. Det handlar om att lära sig sociala roller, vad som förväntas av 

individen i olika sociala sammanhang. Vidare beskriver Larsson (2011:169) att fostran ingår i 

skolans uppgift vilket syftas till ordning och uppförande samt demokratiska värderingar. Även 

i Lpfö 98 rev 10 kan det utläsas att barnen ska lära sig leva i och förstå samhället vilket även 

kan innebära att tidigt lära sig de normer som gäller i skolan (Skolverket, 2010:6). Utifrån 

detta är vår åsikt att det som anses vara skolförberedande många gånger även kan härledas till 

andra sociala sammanhang. Att vara tyst när någon pratar, lyssna till andra, underordna sig en 

ledare, vänta på sin tur, att våga delge sin åsikt och respektera vad andra tycker och tänker är 

en del av vad som förväntas av en individ i det verkliga livet. I den tidigare forskningen 

beskrivs av Johannesen och Sandvik (2009:50) en situation där pedagogen leder men utan att 

ta någon hänsyn till barnens intresse eller ger barnen någon möjlighet att påverka. Detta anser 

vi är en situation där pedagogen indirekt visar vad demokrati inte är. Enligt Åberg och Lenz 

Taguchi (2005:64- 68) är demokrati något som inte går att läras ut utan ska vara en naturlig 

del av verksamheten. Detta innebär enligt oss att det är inte bara barnen som ska lyssna till 

pedagogerna utan även tvärtom.  

6.5 Lärande i samlingsmomentet 
 

Vår uppfattning är att lärande pågår hela tiden i samlingssituationerna i artiklarna. Både det 

rent konkreta samt det mer indirekta lärandet i form av social fostran. Vår definition av 

lärande syftar till det mer konkreta lärandet, i form av t.ex. språk och matematik samt att 

lärande sker tillsammans med andra. I artiklarna kan vi utläsa att en stor del av de beskrivna 

samlingarna har ett syfte att lära ut. I flertalet sker samlingarna utifrån ett temainriktat 

arbetssätt vilket förespråkas av läroplanen (skolverket, 2010:7).  

Vi kan se många likheter med den tidigare litteraturen och forskningen om samlingen. I 

avsnitt 2 där vi beskriver den historiska diskussionen om samlingen finner vi likheter vad 
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gäller samlingens innehåll i relation till resultatet. I dessa tidigare beskrivningar av 

samlingsmomentet lyfts sång och samtal i hög utsträckning (Eide, Os & Pramling 

Samuelsson, 2012:2; Moberg, 1945:82- 87; Rubinstein Reich, 1993:121- 128).  I artiklarna 

har vi utläst att mycket sång och samtal förekommit i samlingarna. Även i tidigare forskning 

beskrivs samlingen innehålla sång och samtal men här förtydligas att detta sker i syfte att 

arbeta med språkträning (Ekström, 2007:122; Simeonsdotter Svensson, 2009:75; Rubinstein 

Reich, 1993:179- 180).  

I artiklarna beskrivs samtalet i samband med att barnen ska få diskutera, reflektera och 

samtala tillsammans. I en samling med drama beskrivs hur barnen tillsammans med 

pedagogerna diskuterar en konflikt som precis spelats upp. Enligt Davidsson (2000:24- 25) är 

samlingen ett bra tillfälle till att förmedla kunskap vilket bl.a. inkluderar att samtala kring ett 

särskilt tema. Olofsson (2010:89) skriver om ett äkta samtal och förtydligar att barnen 

behöver vara i mindre grupper för att ska komma till tals. Två artiklar belyser vikten av 

mindre grupper för att få ett bra samtal. Giddens (2003:93) skriver om samtalet som ett sätt att 

kommunicera men även som ett sätt att lära sig förstå att språket används och förstås i sitt 

sammanhang. Rubinstein Reich (1993:180- 183) ser även hon att det finns olika typer av 

samtal. Under genomgången av omsorg, fostran och lärande placerades vi in samtalet under 

fostran. Anledningen till detta var att vi ansåg detta ske mer indirekt och i samband med t.ex. 

ett tema eller ett särskilt ämne. Vad vi däremot upptäckte var att samtalet ofta mycket 

tydligare förekom/synliggjordes i relation till en lärandesituation såsom språkträning. Utifrån 

detta anser vi att samtalet fyller flera olika funktioner både inom ett konkret lärande och som 

ett socialt lärande.  

I artiklarna förekommer matematik i samlingen. Vi kan se en skillnad gentemot tidigare 

litteratur och forskning som i liten eller ingen utsträckning alls lyfter matematiken i 

samlingen. Olofsson (2010:91- 92) är den som lyfter att matematik kan tydliggöras i 

samlingen. Däremot gör vi en koppling till läroplanen som benämner matematik under mål 

och riktlinjer för lärande (Skolverket, 2010:10). Anledningen till att matematiken inte syns så 

tydligt i tidigare forskning kan bero på att fokus för forskaren har varit att titta på något annat. 

Avslutningsvis läggs stor fokus i artiklarna på att lärande ska ske i samspel med varandra. 

Detta kan relateras till Strandberg (2006) som lyfter samarbetets betydelse för lärande. Vidare 

talar även Strandberg (2006) om medierade aktiviteter, att använda redskap för att utveckla 
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lärandet (Strandberg, 2006:10- 11, 14). I artiklarna beskrivs hur pedagogerna använder sig av 

bl.a. flanosagor, sagopåsar och böcker vilket kan anses vara redskap för lärande.  

 

6.6 Didaktiska implikationer 
 

Utifrån denna studie bidrar vi med en bredare förståelse för samlingen som fenomen. Att utgå 

ifrån omsorg, fostran och lärande i relation till samlingsmomentet har bidragit med ett nytt 

perspektiv. Det är viktigt att veta inte bara vad som ska göras och hur det ska göras i 

verksamheten, utan även att vara medveten om varför det görs och vad det kan innebära. Att 

se på samlingen ur ett nytt perspektiv kan bidra med en vidare förståelse för samlingen som 

fenomen, vad den kan innehålla och vad detta kan innebära.   

 

6.7 Avslutande diskussion 
 

De slutsatser vi drar utifrån denna studie är att samlingar förekommer i tidningen Förskolan i 

viss utsträckning. De artiklar som tar upp samlingen beskriver oftast momentet utifrån ett 

syfte där barnen ska lära sig och/eller känna gemenskap och delaktighet. I förskolans uppdrag 

beskrivs hur omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet för en god pedagogisk 

verksamhet. Våra frågor handlar om hur samlingen skildras i tidningen Förskolan samt hur 

dessa skildringar kan relateras till förskolans uppdrag där omsorg, fostran och lärande ska 

bilda en helhet. För att kunna se dessa begrepp som en helhet valde vi att dela in och 

kategorisera begreppen var för sig för att tydliggöra deras innebörd, men även för att kunna se 

om de ingår i samlingen samt i vilken utsträckning. Förskolans uppdrag säger att omsorg, 

fostran och lärande ska bilda en helhet för en god pedagogisk verksamhet. Vår tolkning av 

uppdraget är att varje enskilt begrepp har en egen viktig funktion i verksamheten men att 

dessa sedan tillsammans ger en grund för en god pedagogisk verksamhet Att valet föll på 

samlingen beror på att vi anser att helheten i samlingen återspeglar även helheten i den 

dagliga verksamheten. Därför menar vi att förskolans uppdrag där omsorg, fostran och 

lärande ska bilda en helhet även går att tillämpa på samlingen som moment.  

 Vårt resultat visar att både omsorg, fostran och lärande sker i samlingen, däremot tar fostran 

och lärande en större plats än omsorg i samlingen. Anledningen till detta kan vara att omsorg 
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inte skrivs ut lika tydligt i artiklarna eller att samlingen som situation inte i lika stor 

utsträckning fyller en omsorgsfunktion, utan detta är tydligare i situationer som handlar om 

mat, vila och blöjbyten. Fostran och lärande har en stor funktion i de samlingar som beskrivs i 

artiklarna. Detta kan bero på att samlingen används med ett uttalat syfte att lära barnen och att 

samlingen kan ses som en situation som erbjuder ett bra tillfälle att lära barnen vad som anses 

vara skolförberedande. Vi kan se att samtliga begrepp på något sätt ingår/beskrivs i artiklarna. 

I vissa artiklar förekommer enbart omsorg, fostran eller lärande medan det i andra 

förekommer två av begreppen, i 19 av artiklarna förekom samtliga tillsammans i samma 

artikel. Eftersom alla tre begrepp ingår i olika utsträckning i artiklarna medför detta att vi 

anser att samlingen kan användas för att följa ett av förskolans uppdrag. Omsorg, fostran och 

lärande förekommer/kan förekomma tillsammans i samlingen. Detta innebär att det finns 

förutsättningar för att omsorg, fostran och lärande kan bilda en helhet i samlingen.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det vi sett utifrån tidningen Förskolan har gett oss ett intressant resultat, men hur ser 

verkligheten ut? Att observera verkligheten utifrån vårt analysschema hade varit en intressant 

vidare forskning. Hur hade resultatet blivit? Hade vi kunnat utläsa samma resultat?  Även 

frågan om pedagogerna har ett syfte med samlingen kanske kunde ge oss vidare svar på varför 

det sker samlingar på förskolan.  
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8 Bilaga 1 

  

 

Artikel nr: Omsorg Fostran Lärande 

19 X X X 

20 ― X X 

21 X X X 

22 X X X 

23 X X X 

24 X X X 

25 X X X 

26 X X X 

27 X X X 

28 ― X X 

29 X ― X 

30 ― X X 

31 X X X 

32 ― X X 

33 ― X ― 

34 ― X ― 

35 X X ― 

36 ― X ― 

Artikel nr: Omsorg Fostran Lärande 

 1 X X X 

2 X X X 

3 ― ― X 

4 ― X X 

5 ― X X 

6 ― X X 

7 X X X 

8 ― ― X 

9 X X X 

10 X X X 

11 ― X X 

12 ― X X 

13 X X ― 

14 X ― ― 

15 ― X ― 

16 ― X X 

17 ― X ― 

18 ― X X 
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I tabellen ovan redogörs för de olika artiklarnas innehåll av omsorg, fostran och lärande. 

Symbolen X innebär att det i samlingen, i vald artikel sker omsorg, fostran och/eller lärande, 

medan symbolen ― innebär att omsorg, fostran och/eller lärande inte förekommer i artikeln.  

 

 

 

 

 

Artikel nr: Omsorg Fostran Lärande 

37 X X ― 

38 X X X 

39 X X X 

40 X ― X 

41 X X X 

42 X X X 

43 ― X X 

44 ― X X 

45 ― X X 

47 X X X 

48 ― X X 

Totalt antal artiklar vilka innehöll: 

Omsorg: 25 av 48 

Fostran: 42 av 48 

Lärande: 38 av 48 
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