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Abstract
The aim of my study was to find out what some educationalist do and how they describe a

successful circle time and what it can contribute to children’s learning. The method I used in

my study was qualitative interviews I asked open-ended questions to four educators.

The result of my study is that the circle time will be a successful activity, when teachers work

from the children's interests. The circle time contributes to children's learning, but the teacher

must have content and materials that attract involvement. The contents of the circle time can

be varied by singing, music, stories, books and pictures, creating pleasurable feelings in

children and promote children's learning. It will be useful to divide the children into small

groups, and then the children have the chance to be heard. It will be easier for the teacher to

see every child and challenge them depending on how far they have come in their

development, maturation and age. The curriculum goals and guidelines are important and

therefore you have to plan the circle time, so you can catch the kid’s attention.

Although unplanned circle time can be successful, the children will then be more involved

and take part in deciding what to do during the circle time. Educators have an important role

if the circle time will be successful. Teachers ought to have skills that include: to be flexible,

use your voice correctly, also know what kids are interested in.

Keywords: Pre-school, circle time, children's learning, educator



Sammanfattning

Syftet med min studie var att ta reda på några pedagogers beskrivningar om vad som gör att

en samling blir en lyckad aktivitet, samt vad den bidrar till för barns lärande. Metoden jag

använde mig av i min studie var kvalitativa intervjuer, då jag ställde öppna frågor till fyra

pedagoger.

Resultatet av min studie är att samlingen blir en lyckad aktivitet, då pedagogerna jobbar

utifrån barnens intressen.

Samlingen bidrar till barns lärande, men pedagogen måste ha ett innehåll och material som

lockar till engagemang. Innehållet i samlingen kan varieras med sång, musik, sagor, böcker

och bilder som skapar lustfyllda känslor hos barn och främjar barns lärande.

Det kan vara en fördel att dela upp barnen i mindre grupper. Då har barnen större chans att få

komma till tals. Det blir då lättare för pedagogen att se varje barn och utmana dem beroende

på hur långt de har kommit i sin utveckling, mognad och ålder. Det är bra om samlingarna är

planerade innan för att kunna fånga barnen och få med läroplanens mål och riktlinjer.

Även oplanerade samlingar kan bli lyckade, då barnen blir delaktiga och får vara med och

bestämma vad den ska innehålla.

Pedagogen har en betydande roll om stunden ska bli lyckad eller inte. Egenskaper pedagogen

ska ha är bl.a att kunna vara flexibel, använda rösten rätt och dessutom veta vad barnen är

intresserade av.

Nyckelord: Förskola, samling, barns lärande, pedagog
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1. Inledning
Mitt intresse för samling väcktes under en arbetsdag som vikarie ute i verksamheten. Jag

skulle hålla i en samling med en helt okänd grupp. Det hela slutade med att den kändes totalt

misslyckad därför att ingen i barngruppen lyssnade på mig. Till slut, mot min vilja, var jag

tvungen att höja rösten och samlingen blev mer tillsägande än en trevlig stund tillsammans.

Efter den händelsen funderade jag på varför samlingen inte blev som den var tänkt, vi skulle

ju bara sjunga några sånger. Var det för att jag var oförberedd, eller hade barngruppen bara en

dålig dag? Eller var det för att jag inte kunde fånga gruppen med min sångröst? Hur gör man

för att samlingen ska bli en lyckad aktivitet?

Eftersom samlingen är en aktivitet där man avbryter en annan för att det är en rutin undrar jag

i vilket syfte man har samling? Varför ska man, exempelvis, nödvändigtvis ha en samling då

det bara finns en vikarie att tillgå bara för att det är något man gör varje dag? Min nyfikenhet

väcktes. Vad har pedagogerna för syften med sina samlingar?

Jag tycker att samlingen är en viktig och positiv del, då man samlar ihop gruppen och

förbereder barnen för en ny aktivitet, exempelvis matsituation, men att pedagogen behöver en

fingertoppskänsla för om gruppen behöver det eller inte. Jag tror att det är viktigt att

samlingen är välplanerad och väl underbyggd för att den ska kännas lyckad och viktig för alla

inblandade och för att samlingens mål ska uppfyllas. Även en oplanerad samling kan bli

lyckad men för att samlingen i längden ska kännas meningsfull tror jag att det är viktigt med

en grundtanke och strukturerad planering utifrån styrdokumenten. Ofta kan det finnas

svårigheter att hålla kvar barnens koncentration och mycket av samlingens tid kan då gå åt till

fostrande verksamhet. Samtidigt är samlingen ett bra tillfälle för gemensam inlärning och

träning på att gemensamt arbeta med ett område.

Samlingen i förskolan är en ganska outforskad del av förskolans verksamhet men ändånågot

som alla har, därför tycker jag det är relevant att skriva om den i mitt examensarbete.
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1.2 Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger beskriver en lyckad samling samt

vad den har för betydelse för barns lärande.

1.3 Frågeställningar
 Vad är det som gör samlingen till en lyckad aktivitet och vad bidrar den till i

verksamheten?

 Har förberedelserna någon betydelse för att samlingen ska bli lyckad?

 Hur påverkar barngruppens storlek och sammansättning samlingen?

 Vad har pedagogen för roll för att samlingen ska bli lyckad?
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2. Litteraturgenomgång
Samlingen är en aktivitet som förekommer i så gott som all förskolepedagogisk verksamhet

runt om i Sverige och har haft en självklar plats inom svensk förskola med rätt att avbryta

andra aktiviteter. Jag kommer i min litteraturgenomgång att presentera samlingen ur ett

historiskt perspektiv och vad man har ansett om samlingen i styrdokumenten samt vad en

samling kan innehålla, dess form och betydelse utifrån ett forskningsperspektiv.

2.1 Vad är en samling
Rubinstein Reich (1993) definierar samlingen som en aktivitet då barnen sitter i en cirkel med

en vuxen som ledare. Cirkeln är viktig därför att den varken har en början eller ett slut, alla

blir sedda av varandra och det är ett jämlikt sätt att träffas på. Den här sammankomsten ska

vara på samma plats från dag till dag. Återkommande rutiner skapar trygghet. Hauglund

(2004) i sin tur anser att samlingen är en situation då barn tränas i att kunna vara i grupp och

vänjs vid aktiviteten under många år.

2.2 Historik
På 1800 talet var barnaskaran stor i många familjer och det förde med sig att de bodde trångt

och möjligheten till bra hygien var begränsad. Det rådde stor fattigdom i Sverige för de flesta

familjerna. Många hade flyttat från landsbygden in till städerna därför att där fanns det arbete.

Samhället gick ifrån att vara ett jordbrukarsamhälle till ett industrialiserat samhälle. Livet

förändrades för många. Det tillkom många nya kvinnoyrken. Detta medförde att det skapades

nya yrken för kvinnor genom att de första förskolorna dök upp i Sverige omkring 1836. I

början på 1800-talet startades ”barnkrubban”, som var ett svenskt namn på verksamhet som

fanns runt i Europa med ett annat namn. Denna barnkrubba var avsedd för barn mellan 2 – 6

år. Syftet med denna barnkrubba var att förvara barnen någonstans då föräldrarna hade långa

arbetsdagar.(Simmons-Christenson, 1993) En parallell verksamhet till barnkrubban var

småbarnsskolorna, där fattiga barn fick vistas. Småbarnsskolan skulle ge barnen en uppfostran

i en kristen miljö, vilket skulle kompensera barnens fattiga hemmiljöer och i möjligaste mån

hjälpa föräldrarna vårda sina barn i hemmet. För att vänja barnen vid ordning, lydnad och

eftertanke skulle barnen få hålla på med läsning, stavning och räkning. I början på 1850

spreds idéer av Friedrich Fröbels runt om i landet och det är då verksamheten Kindergarten tar

sin början i Sverige.(Simmons-Christenson, 1993)
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2.2.1 Fröbel
Friedrich Fröbel (1782-1852), föddes i Oberweissbach Thuringen i Preussen.

Hans uppväxt hade stor betydelse för hur han utvecklade sina pedagogiska tankar. Som ung

testade han många olika yrken innan han tog beslutet att bli pedagog. Han gick i lära hos en

jägmästare och det var där Fröbel mötte naturen och fick upp ögonen för meningen med livet.

Även fadern påverkade Fröbels naturintresse genom trädgårdsarbete. (Rubinstein Reich 1993)

I Blankenburg grundade Fröbel en egen uppfostringsskola för små barn. Han gav den här

småbarnsskolan namnet ”kindergarten”. Fröbel hade en religiös grundsyn som påverkades av

den romantiska naturfilosofin. Denna filosofi är det centrala i barns fostran och i den praktiska

verksamheten som fanns i kindergarten. En av hans grundtankar var att man skulle se och

verka med omvärlden för att utveckla det underbara som finns hos oss själva. Genom att få

skapa i naturen och sedan få skratta och gråta och leva ut känslor så blir människan ett med

naturen (Rubinstein Reich, 1993) I Fröbels texter har man funnit exempel på att det fanns

samling med barnen i form av en cirkel i kindergarten. De höll då på med sånglekar,

rörelselekar samt andra olika övningar med geometriska former. Fröbel hade utvecklat ett

hjälpmedel för dessa geometriska former som han kallade för lekgåvorna som fortfarande

finns i våra förskolor (Rubinstein Reich, 1993). I skolan hade Fröbel prövat material som

barnen fann intressanta och som gjorde att de hade lust att sysselsätta sig med dem. När han

jobbade med barnen i kindergarten var han tvungen att göra materialet mer konkret

(Simmons-Christenson, 1993) Lekgåvorna var en viktig del av Fröbels verksamhet. Han

trodde att genom att lära barn om de geometriska lagarna kunde man få en insikt i Guds

existens.

Cirkeln var viktig för Fröbel och det spelade ingen roll vilken form av cirkel det gällde. Att

man skulle gå eller göra rörelselekar i en cirkelform var inte bara av praktiska skäl utan också

en viktig symbol för oändlighetsbegreppet. Att sätta barnen i ring var ett uttryckssätt för den

syn Fröbel hade på helhet och enighet som fanns i naturen. Cirkeln eller kretsen hjälpte till att

skapa en samhörighet i gruppen (Rubinstein Reich, 1993). Fröbel poängterade betydelsen av

att stillasittande i grupp skulle varieras med rörelselekar. Detta hade sin orsak i hans egen

uppväxt. Han fick som barn gå i en flickskola. Inte förrän vid 11 års ålder fick han pojkar som

kamrater. Följden av detta blev att han hade svårt att hävda sig fysiskt (Rubinstein Reich,

1993). Den som senare utvecklade Fröbles idéer var en av hans efterföljare, Lina

Morgenstern, som införde samling i barngrupp. Kyrkans inflytande var påtaglig och

morgonen inleddes till en viss del med religiöst inslag och därefter fortsatte man med olika

göromål. Aktiviteterna bestod bl.a. av lekgåvor som Fröbel hade skapat. Sedan åt barnen
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frukost, och efter frukostens slut ägnades tiden till att fortsätta med handarbeten eller

rörelselekar utifrån vilken årstid det var (Hauglund, 2004).

2.2.2 Barnträdgården
Maria Moberg var en viktig person för den tidiga svenska barnträdgårdsrörelsen. Hon startade

kindergarten i Norrköping år 1899 tillsammans med sin syster Ellen Moberg, som fick sin

utbildning genom sin syster Maria. De fick inga bidrag utan tog endast emot barn vars

föräldrar kunde betala. Senare kunde man även ta emot barn från fattigare familjer. De

startade en utbildning som baserades på Fröbels tankegångar och så hade man även en

uppfostringslära, slöjd och teckning (Simmons-Christenson, 1993). Moberg skrev en handbok

om dåtidens barnträdgård. Hon har i ett kapitel beskrivit hur en samling ska genomföras:
I varje barnträdgård bör det finnas en plats, där även det yttre ger helgd och högtidlig stämning, och där

man en stund dagligen samlar barnen. Denna plats ska självfallet vara densamma vid eller i närheten av

pianot. (Moberg, 1945 Sid.82)

Samlingen var en viktig estetisk del i verksamheten, menar Moberg (1945), där musiken var

viktig och skapade lugn med hjälp av konst för att barnens koncentration skulle vara så bra

som möjligt. Moberg redogör samtidigt betydelsen för hur en ledarinna ska använda sin röst

på rätt sätt. Inte för högt, inte för lågt, utan naturligt och anpassad för små barn. Ledarinnan

ska kunna modulera röstens tonläge till situationen.

Moberg poängterade i handboken att samtala med barnen var viktigt. Några förmågor som en

barnträdgårdslärare bör ha är att känna av hur barn tänker och vara uppmärksam på hur barn

mår och känner. Samlingen var ett moralisk viktigt tillfälle, då läraren kunde hjälpa barnen i

vad som är rätt och vad som är fel i det sociala sammanhanget. Ledaren hade en roll för att

stödja föräldrarna i barnens fostran. Som utgångspunkt för samtal använde man sig av

almanackan och då kunde man prata om veckodagar, helgdagar, månader och årstider,

samtidigt som man kunde tala om barnens vardagshändelser. Samtalen handlade mycket om

naturen och barnens förhållande till den. Syftet med samtalen var att lära barnen hur naturen

fungerade. Det grundar sig alltså på Fröbels funderingar om naturens betydelse.

Utgångspunkten var barnens egna funderingar och att man erkände barnen som

kunskapsbärare. I handboken nämns det också en del råd för hur alla barns behov ska bli

tillgodosedda i samlingen. Barngruppen ska inte vara för stor och längden på samlingen ska

vara 15-20 minuter som mest. Hon utgick också utifrån Fröbels tankar om att barnen ska sitta

i en halvcirkel för att skapa en gemenskap. (Sandels & Moberg, 1945)
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2.3 Styrdokument
Denna genomgång kommer att handla om en kort historisk presentation av samlingens

betydelse i styrdokumenten från 1970-talet fram till LPFÖ 98 som är en läroplan där det står

vilka mål och riktlinjer som styr förskolan.(Utbildningsdepartementet, 1998)

2.3.1 Barnstugeutredningen
Enligt Rubinstein Reich (1993) så förändrades samhället under åren 1968-1972 i en radikal

utveckling, framförallt inom det pedagogiska området. Barnstugeutredningen som skrevs

innebar att man bröt med den traditionella, strukturerade pedagogiken. De här åren var

ekonomin i ett uppsving och fodrade behov av ökad arbetskraft, vilket gavs möjlighet för

många kvinnor att förvärvsarbeta. Förändringen krävde att människan skulle arbeta

självständigt och att den ville förändra och påverka samhället. Konsekvensen blev att man var

tvungen att bygga ut barnomsorgen och ändra förskolepedagogiken.

Olofsson (2010) redogör för hur 1970-talets barnstugeutredning såg på samlingen då man var

mindre positiv till att ha samling i verksamheten. 1972 introducerade barnstugeutredningen

dialogpedagogiken, där man poängterade att varje enskilt barn skulle få möjlighet att samtala

med pedagogerna. Det blev individbaserat eftersom det var viktigt att varje barn blev hörd och

bekräftad. Att sitta i grupp och låta barnen vänta på sin tur kunde hindra barnens spontanitet

då den tystlåtne inte fick en chans att uttrycka sina funderingar. Med tillräckligt mycket

personal behövdes inte samlingstillfällena regelbundet, utan de skulle ske mera spontant när

intresse och tid fanns. Men, enligt Olofsson (2010), fick dialogpedagogiken kritik. Det fanns

de som sa att pedagogiken innebar att det vikigaste var inte kunskaper, utan att barnen skulle

styra verksamheten för att inte bli utvecklingshämmade. Men alla följde inte

barnstugeutredningen i Sverige gjorde utan man arbetade efter den traditionella pedagogiken.

Istället ändrade man ordet samling till stormöte, för det passade in i 70-talets idéer.

2.3.2 Socialstyrelsens arbetsplan 1981
Enligt Rubinstein Reich (1993)var arbetsplanen, som skrevs 1981, kritisk till

barnstugeutredningen vad gäller storgruppsaktiviteter i förskolan. Nu framhäver de istället

gruppen som pedagogiskt medel. Man tryckte på att traditionella förskoleaktiviteter som

samlingen var viktig som gemenskapsskapande och att den gav barnen en socialträning och

övning. De förespråkade att gruppen skulle ha en viktig roll i förskolans arbetssätt när det

gäller fostrande och skapande av gemenskap. Vid dessa tillfällen då barnen samlas i grupp

under dagen, tränas de att lära sig hur man beter sig mot varandra, vad solidaritet är och att

man får lära sig och lyssna på andra och tala i grupp. Även småbarn under två år kan stärkas
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genom samlingar. Det menade man i familjestödsutredningens betänkande - Bra daghem för

småbarn. (Rubinstein Reich, 1993)

2.3.3 Pedagogiskt program för förskolan
1987 års utredning visar på en förändring som uppvisade en annan bild av samlingen jämfört

med 1972 års syn. Det är nu viktigt att ha samling eller en sysselsättning som inkluderar hela

gruppen någon gång under dagen. Aktiviteten kan vara varierande, exempelvis lek, sång, dans

eller att lyssna på en saga. Dessutom kunde man samtala om vad som är rätt och fel eller att

ge barnen besked om vad som händer i verksamheten. Samlingens syfte är att stärka gruppens

känsla av samhörighet och att barnen får möjlighet att kunna träna på att uttrycka känslor,

åsikter och tankar. Samtidigt är det viktigt att barnen får ta del av andra barns erfarenheter och

att vara delaktiga i beslut som påverkar deras vardag. Samlingarna ska vara väl genomtänkta

och knyta an till barnens önskningar och intressen. Personalen måste ha ett mål med sin

samling för att samverka med barnen i att utveckla deras kunskaper, gemenskap och

delaktighet. (Hauglund, 2004)

2.3.4 LPFÖ 98
År 1998 fick förskolan sin första läroplan och det trots att förskolan är en verksamhet där

föräldrarna själva får bestämma om de vill ha sina barn där eller inte. Läroplanen innehåller

inget om samlingen som arbetsform därför att läroplanen är ett måldokument och inte en

anvisning för arbetsmetoder.

I LPFÖ 98 kan man tydligt se barnens aktiva roll i förskolan och att de rekommenderar ett

tematiskt arbetssätt:
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men även genom

att iakttaga, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnets lärande bli mångsidigt och

sammanhängande. Lärandet skall basera såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av

varandra.  Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.

(Utbildningsdepartementet, 1998 sid.6)

Om man jämför med tidigare direktiv har styrdokumentet LPFÖ 98 förändrat samlingens

betydelse i förskolan. Nu är det upp till varje pedagog att fritt tolka läroplanen och utföra

samlingen och därför ser samlingen olika ut på varje förskola menar Olofsson (2010).

2.4 Samlingens innehåll, form och betydelse
Samlingarna framstår främst som ett lärotillfälle, vars innehåll är planerat men att

planeringarna ser olika ut för olika avdelningar. En del har samling på rutin och andra inte,

men samlingens syfte är att barnen ska lära sig olika saker (Markström, 2005). Denna del av
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litteraturgenomgången ska handla om samlingens olika syften, innehåll som sång, musik,

sagor och böcker och dess betydelse för lärandet i barngruppen.

2.4.1 Syfte med samlingen
Syftet med samling är att pedagogerna kan förmedla information på ett effektivt sätt så att de

vet att alla barn har hört och uppfattat informationen. Samlingens utformning gör att barnen

minns bättre och kan ta in informationen som sägs enligt Olofsson (2010).

En viktig del är också att vi använder oss av samlingens möjlighet och funktion att utveckla

normer och regler i gruppen. Man tar upp frågor som berör kamratskap, hur man ska behandla

varandra så att alla mår bra. De saker vi har kommit överens om får status som ett kontrakt,

vilket barnen kan referera till (Olofsson, 2010). En samlingsstund kan varieras beroende på

syfte, exempelvis fristående samlingar. Det kan vara ett upprop på morgonen för att alla barn

ska veta vilka som är där. Det kan vara en samling för att få ett lugn inför maten eller en

sagostund efter vilan för att sedan kunna börja leka. Sen kan man komplettera fristående

samlingar med en storsamling då man t ex har rytmik eller tema.

En annan form av samling kan vara en enda storsamling under dagen då man väver in olika

pedagogiska syften, exempelvis rim, ramsor eller teman. (Granberg, 1999)

Markström (2005) skriver att under dagen ingår både pedagogiska sysselsättningar för alla i

barngruppen men även särskilda gruppindelade aktiviteter. Det betyder att barnen kan vara

med i olika grupper som är indelade efter ålder. Dessa tillfällen sker på bestämda dagar och

klockslag. Syftet med gruppverksamheten är t ex, att barnen ska lära sig att vara i grupp,

kunna följa instruktioner och öva på vissa bestämda färdigheter. Barnen får också ägna sig åt

skapande verksamhet, gymnastik, vara ute i naturen, sjunga ramsor och sånger. Den här

verksamheten kan man kalla för kulturbärande tradition och skall hållas levande. Samlingen

kan också bidra till att stärka barnens självförtroende berättar Olofsson (2010):
Barn ska få möjlighet att komma till tals med både tankar och synpunkter vid en samling. Att tala inför en

grupp kan vara en härligt bekräftande upplevelse för ett barn. Därför handlar det inte om att sänka de

starka barnen utan att stärka de svaga. Att lägga till, inte dra ifrån. (Olofsson, 2010 Sid. 16)

2.4.2 Barns lärande
Pramling Samuelsson (1999) skriver:

Att lära är en process, i vilken barnet hela tiden ser och urskiljer nya dimensioner. För att utveckla nya

kunskaper behöver barnen uppleva variation, se alltmer komplexa sammanhang, urskilja mönster och

särdrag i samspelet och kommunikation med såväl andra människor som ting. (Pramling, Samuelsson

1999 Sid.31)
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Pramling, Samuelsson (1999) framhåller att i förskoleverksamheten får barnen tillfällen till att

lära och skapa nya lärdomar där pedagogerna har valt att arbeta utifrån barnets intressen och

läroplanen. Utgångspunkten för lärandet finns i läroplanen som är utvecklad efter den

enskilde individen. Det är viktigt att personalen är professionell och känner till barnens

utveckling och lärande. De ska även sträva mot de mål som finns i läroplanen.

I läroplanen för förskolan står det att:
Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka

kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men

också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli

mångsidigt och sammanhängande (Skolverket, 2010)

Det står även att:
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för

alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

(Skolverket, 2010)

Allt lärande som sker är byggt på barns erfarenheter och man måste utgå från det för att kunna

gå vidare till nästa nivå. Man förbereder barn för det de inte vet, genom att utgå ifrån det de

redan vet. Förutsättningar för att ett lärande tillfälle ska uppstå är att barn måste få upptäcka

och få uppleva saker konkret och att det sker på ett varierat sätt eftersom vi alla lär på olika

vis.(Pramling, Samuelsson, 1999)

Granberg(1999) menar att:
Småbarn lär när de är intresserade, engagerade, och målmedvetna. Därför måste pedagogen fokusera på

just det som kan engagera barn och pedagog i ett gemensamt intresse. (Granberg, 1999 sid. 19)

Olofsson (2010) tycker att ett bra sätt att lära barn något, kan vara att jobba med tema. När

man jobbar med tema i förskolan är det inte de små detaljerna som är viktiga, utan att det får

upplevelsen av att de lever i en värld som är full av saker att utforska. Det ska vara roligt att

undersöka saker och även att vara en som kan. När man jobbar med teman ger vi barnen

hjälpmedel att lära och lust att utforska världen omkring dem. Teman visar på att det är viktigt

med kunskaper och att det gör livet spännande och rikt, samtidigt som barnet får en god

självkänsla genom att de kan en hel del saker som andra, exempelvis föräldrar, inte kan

(Olofsson, 2010).

2.4.3 Sång & musik
Granberg(1999) berättar:

Genom tiderna har musik haft stor betydelse i fostran av barn. Redan i det antika Grekland framhölls att

musik påverkar människors karaktär, att barns andliga livskänsla stärks med musik och poesi. Filosofen
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Platon skrev att musik förstärker poetiska ord med melodi och harmoni, levandegör dem och etsar in

innehållet i själen. (Granberg, 1999 Sid.73)

Granberg (1999) Anser att det är viktigt att man kan röra sig till sångerna, för då får man

använda många sinnen samtidigt. När barnen gör rörelserna utvecklas språket för att man

knyter an till det visuella, kroppsliga och hörselminnet. Sångerna har också ett kulturellt och

traditionellt värde genom man har sjungit sångerna i alla tider. Sångaktiviteterna är roliga

stunder som stärker gemenskapen och måste vara förankrade i förskolans pedagogiska

verksamhet. Rubinstein Reich (1993) betraktar sången som ett koncentrationshöjande medel

när barnen har tappat fokus genom att de får röra på sig och skratta. När man sjunger och rör

sig tränar man social anpassning för att alla ska göra likadant. Ramsor utvecklar den språkliga

medvetenheten, vilket är bra för senare läsinlärning. Att leka med orden är jätteviktigt.

2.4.4 Sagor & böcker
Granberg (1999) skriver att småbarn har svårt för att framkalla inre bilder. De hör det talade

ordet, tar in och bearbetar information via intellektet. Därför behövs mycket material som de

kan se, känna och ta på. Som pedagog ska man även visa bilder samtidigt som man berättar

för att barnen lättare ska förstå och för att göra det så konkret som möjligt.

Man kan använda sig av flanosagor, tredimensionella figurer, diabilder och bildkort. De goda

erfarenheterna barnen får under sagostunden förknippas med sagans innehåll och

omständigheterna under tiden man läser. Stunden ska vara roande och trivsam och den ska

locka barn till engagemang och då uppstår en lärande situation, eftersom barn lär som bäst när

de har roligt. Stunden stärker även gruppens gemenskap genom att de har roligt tillsammans.

Granberg (1999) påpekar en pedagog har en viktig uppgift eftersom ens språk är vägledande

för barnens begrepp, ordval, meningsbyggnad och uttal. När man läser en saga utvecklas

barns språk och den skapar kunskapsförmedlande situationer, bl a om människor, djur och

händelser. Den är kulturellt överföringsbar. Sagor ökar barns fantasi och sagostunden får dem

att använda sin egen fantasi. Barnen kan känna igen sig i, känna sympati för och empati med

sagofigurerna som ökar möjligheten till förståelse till att känna och att uppleva. Johansson

(2003) ser samlingen som ett tillfälle, då pedagoger arbetar medvetet med språklig utveckling.

Då kan språkpåsar vara ett bra hjälpmedel där man kan fånga upp många användbara uttryck

och ordbildningar. Även olika begrepp såsom, i, på, under, liten, stor, först och sist. Metoder

man använder är upprepning, då pedagogerna ställer frågor om hur djuren låter, vilka färger

som finns med, mm.
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2.4.5 Samlingen som dilemma
Markström (2005) har observerat en samling på en förskola där aktiviteten hålls varje dag vid

samma tidpunkt. Denna observation visade på att många av barnen deltar med olika

förutsättningar och olika intressen. En del av barnen i gruppen ville delta i samlingen och

svara på frågor och vara aktiva medan andra inte alls brydde sig och hellre vill göra något

annat. Olofsson (2010) anser att det är lättare att arbete i mindre grupper så att man kan prata

med alla. Det kan annars lätt bli fråga-svar-situationer mellan pedagogen och barnen.

Hon menar att man istället ska försöka sträva efter att ha ett äkta samtal, d v s att pedagogen

inte sitter inne med de rätta svaren, utan att varje barns erfarenhet kommer fram och de får

möjlighet att vara aktiva i sitt lärande. Olofsson (2010) berättar att:
Samtalet är enormt viktigt i vårt arbete med barnen, men för att det ska uppstå ett äkta samtal krävs det

oftast möten med bara ett fåtal deltagare. Då finns det förutsättningar för ett möte utan stress där alla får

tala till punkt. Ett möte där ett barns tankar verkligen väcker intresse och respons hos både barn och

pedagog. (Olofsson, 2010 sid. 15)

Enligt Markström (2005) finns ett spänningsförhållande i förskolan där rutiner krockar med

barnens egna fria lek. Gränssättningen i de här sammanhangen för vad man får och inte får

göra används i barnens möjlighet att lära sig det sociala relation samspelet. I en rutin baserad

samling krävs det av barnen att de räcker upp handen när de vill säga något och det hindrar

barnens spontanitet.
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3. Metod
Jag valde att göra kvalitativa intervjuer på fyra olika förskolor med fyra olika pedagogers

beskrivningar av en lyckad samling och vad den har för betydelse för barns lärande. Jag valde

att göra dessa intervjuer därför att Trost (2010) menar att:
Om jag är intresserad av att t ex försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller att särskilja

eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig. (Trost, 2010 Sid. 32)

Det är även en bra metod för min studie i och med att frågorna jag ställde ger utrymme för

pedagogerna att svara med egna ord och jag valde att ställa frågorna i den ordning som föll sig

bäst i intervjun, d v s med en låg grad av standardisering (Patel & Davidsson 1991).

3.1. Urval
Urvalsgruppen i min studie kommer att bestå av fyra olika pedagoger på fyra olika förskolor.

Förskolorna ligger i en medelstor svensk stad i mellan Sverige. Urvalet av dessa förskolor och

pedagoger gjordes utifrån att jag ville intervjua både barnskötare och förskollärare med

pedagogiskt olika erfarenheter och synsätt för att få avvikande tankar, åsikter och

beskrivningar av samlingen. Jag valde även pedagoger som jag inte kände innan, för att vi inte

skulle ha någon relation som skulle kunna komma att påverka intervjuerna. Förskolorna valde

jag ut genom att söka i telefonkatalogen.

3.2 Genomförande
Jag valde att göra enskilda intervjuer och inte gruppintervjuer, därför att enligt Trost ( 2005)

kan gruppintervjuer:
Bli en grupprocess som leder till synpunkter och beteenden som egentligen inte de enskilda medlemmarna

eller deltagarna sympatiserar med och de kan påverka varandra. Intervjuar man dock enskilda personer

kan man få nyanserade svar. (Trost, 2010 Sid. 68)

Jag tog telefonkontakt med pedagogerna och berättade att min intervju skulle ta ca 20 - 40

min, så att de själva kunde bestämma när de hade tid till att träffa mig. Intervjuerna skedde på

deras planeringstid. Vid intervjutillfällena satt vi i ett enskilt rum som pedagogerna själva

valde för att de visste att där blev vi inte störda av barn eller andra pedagoger.

Jag spelade in intervjuerna för då behöver man inte koncentrera på att skriva en massa

anteckningar utan kan fokusera på frågorna och svaren (Trost, 2005). Jag märkte även att det

blev mera flyt i samtalen om jag inte antecknade varje ord som pedagogerna sa. Självfallet

hade jag frågat innan om det var godtagbart om jag spelade in intervjuerna.
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3.3 Bearbetning
De inspelade intervjuerna avlyssnades och skrevs ner på papper. De genomlästes flera gånger

för att finna mönster, likheter och olikheter i svaren.  Jag gjorde kategorier: Vad är det som

gör samlingen till en lyckad aktivitet och vad bidrar samlingen till i verksamheten? Har

förberedelserna någon betydelse för att samlingen ska kännas lyckad? Har barngruppens

storlek och sammansättning någon påverkan på om samlingen blir lyckad? Vad har

pedagogen för roll för att samlingen ska bli lyckad? Jag fick även många andra intressanta

svar men har valt att inte redovisa dem i detta arbete då de inte svarar mot syftet.

3.4 Etiska övervägande
I min studie har jag utgått från de fyra övergripande etikregler som formulerats av

Vetenskapsrådet. De fyra huvudkraven är: Informationskravet, Samtyckeskravet,

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 1991). Jag talade om i god

tid innan vad min undersökning skulle handla om. Det är viktigt att informera de som ska

delta i min studie för att de ska veta vad jag har för syfte med mina intervjuer. Jag klargjorde

för mina deltagare att jag tyckte det var viktigt att höra personens åsikter och synpunkter för

att få fram ett resultat. Jag frågade även om det var någon i personalen som ville delta innan

jag bestämde tid för intervjun. Personen ifråga fick då en möjlighet att tacka nej till att delta.

Deltagarna fick själva bestämma tid och plats utifrån sina möjligheter. Förvaring av allt

insamlat material har förvarats på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av det. Det

är även viktigt att klargöra för alla deltagande att allt insamlat material sedan ska förstöras.

Alla namn i min studie är fingerade och det är därmed omöjligt att identifiera en enskild

individ i min resultatredovisning

3.5 Giltighet och tillförlitlighet
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer vilket kan skapa ett problem i en undersökning då

Trost skriver att:
Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa intervjuer, för idéerna om reliabilitet

och validitet härstammar från kvantitativ undersökningsmetoder. (Trost , 2005 Sid. 133)

Med mina frågor har jag försökt komma åt hur mina intervjuade menar och uppfattar

samlingen. Jag har använt samma frågor till mina intervjuade men följdfrågorna har blivit

annorlunda från intervju till intervju eftersom frågorna var öppna. En annan svårighet är att de

intervjuade inte svarar på frågeställningen utan vad jag som frågar vill höra.
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4. Resultatredovisning
Nedan redovisas resultatet av de fyra genomförda intervjuerna. Svaren redovisas i ordning

efter syftets fyra problemformuleringar, då jag kommer att beskriva likheter och olikheter. Jag

kommer att kalla intervjupersonerna för Lena, Anna och Therese och Marita.

4.1.1 Samlingen som lyckad aktivitet och dess bidrag till verksamheten
Alla pedagogerna sa att syftet med att ha samling i förskolan var att barnen skulle få med sig

något lustfyllt av aktiviteten och att den bidrog till barns lärande. För att samlingen ska

kännas som en lyckad aktivitet måste pedagogen ha med material och innehåll som fångar

barnets intresse. Lena poängterar att det är just barnens intresse som styr om samlingen blir

bra eller inte. Hon berättade om en samling som kändes lyckad då det uppstod ett

"mångfaldigt lärande" för att barnen verkade just väldigt intresserade. Under den här stunden

fick barnen gruppera föremål och berätta för varandra varför de ville göra just så. Syftet med

samlingen var att ge barnen begrepp så att de skulle känna igen dem nästa gång de kom i

kontakt med dem. En annan viktig del med just lärandet i samlingen var att leka in begreppen.

För barn är leken något lustfyllt. Barnen måste kunna få se och känna på materialet för att

göra lärandet konkret.

Anna pratade, precis som Lena, om en lyckad samling som hon kände att just den här

samlingen gav barnen en lärdom och erfarenhet. Hon berättade att barnen själva fick utforska

begreppen flyta och sjunka. De fick prova på vad som flyter och vad som sjunker och förstod

att det hade med materialet att göra och inte formen. Hon poängterar, precis som Lena, att det

handlar om att fånga barnens intresse för att samlingen ska bli bra. I den här samlingen fick

barnen leka med vatten och det fångar ju alla barn, tyckte Anna. När man jobbar utifrån

barnets intresse för det med sig ett positivt tänkande hos barnet. Uppgiften och lärandet blir

lustfyllt och inte något krav.

Marita betonar att en lyckad samling är när barnen känner glädje, och ger exemplet

sagoläsning. Samlingarna blir bra när barnen själva får vara aktiva och dramatisera i sagorna,

det tycker de är roligt. Lyckade, lustfyllda stunder är också musiksamlingarna som bidrar till

att barnen känner glädje. Detta är ett tillfälle som ger barnen självförtroende för att de vågar

sjunga inför sina kompisar.

En av de fyra intervjuade pedagogerna, Therese, anser att samlingen inte är en viktig

pedagogisk situation i förskolan, utan att det är en traditionellt planerad rutin som man hade

förr. Idag jobbar hon REGGIO EMILIA-inspirerat. De arbetar inte på samma sätt som andra

förskolor, menar Therese och poängterar att:
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Vi tror inte på det här med att en pedagog förmedlar ett budskap till barnen utan vi är med och forskar

med barnen. Vi undersöker saker tillsammans. Vi sitter aldrig och har en samling där vi förmedlar en

berättare eller ska lära barnen någonting eller så.

Istället för samling har Therese så kallade reflektionsstunder. En stund då barnen samlas och

reflekterar. Denna samlingsstund bidrar till att barnen sprider sitt intresse till varandra genom

att delge vad de har fått vara med om dagen innan. Detta lockar andra barn till att prova på

samma saker. Material som pedagogen använder i de här stunderna är bilder som hjälper

barnen att minnas vad de har gjort och blir ett stöd till de minsta att sätta ord på vad de gör.

Ett lärande uppstår i de här situationerna, tycker Therese. Hon anser att barn lär sig bäst i

samspel och dialog med andra barn och givetvis då med en pedagog som stöttar. En lyckad

samling eller reflektionsstund är då en dialog har kommit igång.

Anna poängterar också att samlingen är bidragande till gruppens sammanhållning och att man

får ta del av varandras erfarenheter. Samlingen kan också bidra till att samla ihop gruppen

inför nya aktiviteter och skapa ett lugn.

4.1.2 Betydelse av förberedelser för en lyckad samling
Alla fyra pedagoger har några timmar i veckan till att planera. Tre av pedagogerna brukar

använda den tiden till att planera sina samlingar, dock inte Marita som inte brukar hålla i

samlingen så ofta. Ett mönster man kan urskilja i alla svaren var att de anser att både

planerade och oplanerade spontana samlingar kan bli lyckade.

Lena poängterade att hon alltid planerade sina långa gruppsamlingar. Hon menar att allt man

gör i förskolan måste ha ett syfte. I planeringen får hon då med alla mål utifrån läroplanen för

det är den man ska sträva efter.

Just nu planerar de samlingen inte veckovis, utan de har ett tema under en längre period så

länge barnen vill hålla på. Hon anser att det inte längre går att planera "att det här ska vi göra

den här veckan" utan att de utvecklar planeringen utifrån barnens intresse.

Hon påpekar att man kan få med många mål utifrån läroplanen i de korta oplanerade

samlingarna också för att läroplanen alltid sitter i bakhuvudet. Att kunna improvisera en

spontan samling är en bra förmåga som en pedagog ska ha. Lena menar även att oplanerade

samlingar ger barnen mera delaktighet för de får då bestämma vad den ska innehålla.

Anna svarade något liknande (precis som Lena) att hon tyckte att planerade samlingar var bra.

Då hon kommer väl förberedd till samlingen fångar hon barnens intresse mycket lättare. Hon

kan då sätta sig in i situationen och köra igång samlingen på ett positivt sätt. Hon är dock
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positiv till oförberedda samlingar också, exempelvis använder hon sig då av flanosagor för då

finns ett färdigt material tillgängligt.

Therese planerar alltid sina reflektionsstunder, därför att:
Jag planerar ju, men jag planerar inte vad vi ska prata om. Jag planerar vilket material vi ska ha, att det

finns bilder att titta på. På så vis har jag ju förberett att det finns. Plus att jag har tänkt till vilka val som de

ska få välja mellan så att jag kan presentera det för dem. Oftast finns det två olika val.

Hon menar att det är det som gör de här reflektionsstunderna så spännande, eftersom hon inte

kan säga förutbestämt vad samtalen kommer att handla om utan att det är barnens reflektioner

som styr hur samlingen blir.

4.1.3 Betydelse av barngruppens storlek och sammansättning
Tre av pedagogerna menar att dela in barnen i mindre grupper underlättar för att blyga barn

ska kunna komma till tals, att alla barn får sin röst hörd och att man kan rikta sig till varje

individ. Hur man sätter ihop gruppen efter ålder, utveckling och mognad har också en

betydelse för om samlingen ska bli bra eller inte. De fyra pedagogerna gav några exempel på

syften till varför det är en fördel att jobba med små och stora grupper:

Therese som jobbar på en REGGIO EMILIA-inspirerad förskola, anser att det är lättare med

små grupper därför att:
Det är ju lättare att jobba med färre barn, alla får sin röst hörd. Lättare att följa samtalet i gruppen, alla

kommer till tals på ett annat sätt.

Anna påpekade något liknande, då hon framhöll att alla barn kommer till tals på ett helt annat

sätt och att det finns barn som är blyga och inte vågar prata i stora grupper. Dessutom har man

ganska bra koll på vad varje individ kan och man kan rikta sig till varje person. Hon tyckte

också att om man har en stor barngrupp är det väldigt svårt att fånga hela gruppens intresse.

Att man kanske bara lyckas fånga 3-4 stycken. Hon tyckte att en grupp på 12 barn skulle vara

det ultimata antalet. Marita skiljde sig ifrån de andra då hon svarade att i deras, exempelvis,

sagosamlingar brukar alla barn delta och att det är inga problem. Hon menar att det är ett

lärande i sig att kunna vänta på sin tur. Gruppens sammansättning har också betydelse, menar

Anna som anser att man då som pedagog kan ställa direkta frågor utifrån hur långt varje barn

har kommit i sin utveckling

Sen har vi smågrupper då vi har en liten språksamling som är mera anpassat utefter barnens utveckling.

De barn som är lite språksvagare är i en grupp och de som är mellan har en grupp och de som är starka

avancerar ännu mer då. Ser man om något barn går emellan så får de självfallet också flytta upp och

avancera om vi ser att den klarar det.
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Lena poängterar precis som Anna att de har gruppindelningar på hennes avdelning utifrån

barnens ålder för att kunna anpassa samlingarna och utmana de äldre barnen efter deras

behov. Marita sa att det berodde på vad man hade för barngrupp och att deras dagsform hade

betydelse för om samlingen skulle bli bra eller inte

4.1.4 Pedagogens roll för en lyckad samling
Alla pedagoger pekade på betydelsen av en engagerad pedagog i samlingen, att använda

rösten, rätt material, flexibilitet, och att pedagogen vet vad barnen är intresserade av är viktiga

detaljer för att en samling ska bli bra. De fyra pedagogerna gav olika exempel. Lena berättade

om en samling då hon hade läst sagan om Bockarna Bruse för sin barngrupp. Som pedagog

väljer man sagor utifrån att man som pedagog brukar veta vad barnen gillar att lyssna på,

dessutom blir det teater när hon använder sig av riktiga figurer. Hon menar att dessa dock

måste läsas på ett speciellt sätt. Hon menar att:
Man kräver att man har inlevelse som pedagog. Jag skulle inte heller vilja lyssna på någon som läser med

monoton röst, inlevelsen har en stor betydelse. Rekvisitan är också väldigt betydelsefull.

Anna pratade också om att pedagogen måste använda sig av sin röst och ha rätt material som

är intressant att jobba med. Hon beskriver hur en pedagog skall vara för att fånga barnens

uppmärksamhet i samlingen.
Du som person ska antingen vara spännande eller så…  ja, på något sätt måste du ju få till det! Som när vi

har gymnastik. Om jag går in och säger (med tråkig röst), nu ska vi göra det här eller om jag säger (med

glad och entusiastisk röst), nu ska vi göra det här. Det beror ju på hur jag visar (med tråkig röst) ja, nu gör

vi det här för vi måste! Det blir ju inget bra av det! Sen måste jag själv ha intresse för det jag gör. Det är

olika från gång till gång. Ibland kanske jag vill komma åt två barn för att fånga dem. Självklart måste jag

ju se alla andra också, men man ska ha en fingertoppskänsla. Hur lägger jag upp en samling för just de

barn som behöver lyftas fram eller t ex ett starkt barn får visa de andra vad han kan?

Therese pratade inte något om röst eller rekvisita i samlingstunderna. Hon talar dock om

flexibilitet som en betydande egenskap hos pedagogen. Hon beskriver detta så här:
Alltså, det är ju att försöka fånga barnens intresse, att hålla samlingen runt det som är barnets intresse. Om

jag t ex har bestämt att prata om ekorren och inte ett enda barn är intresserat av ekorren, så är det ju

ganska dömt att misslyckas. Jag kan ju ha en samling då jag känner att det här gav ingenting och då får

man vara så flexibel att man lägger det åt sidan och plockar upp något som är man ser är intressantare.

Man får inte vara så fast vid sina egna planeringar.

Marita menade att kunna spela gitarr är en viktig förmåga på deras förskola, för musiken gör

samlingarna lyckade.
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4.2 Sammanfattning
Likheter i svaren är att alla pedagoger är ense om att samlingen ska bli en lyckad aktivitet.

Man ska jobba utifrån barnens intressen. Pedagogerna anser också att det är bra att planera

samlingarna, för då är man väl förberedd. I förberedelsen är det viktigt att man får med alla

läroplanens mål, samtidigt blir det lättare att fånga alla barn. Men även spontana samlingar är

bra aktiviteter, för den ökar barnens delaktighet. En annan likhet i resultatet är att

pedagogerna tyckte att det är en fördel att dela in barnen i mindre grupper, så att alla barn ska

kunna komma till tals. Det är lättare att följa samtalen och pedagogen har bättre kontrollöver

hur långt varje barn har kommit i sin utveckling. Hur gruppen är sammansatt är en viktig

detalj menar de flesta pedagogerna. Marita menade att stora grupper har en fostrande roll,

barnen får lära sig att vänta på sin tur. Alla jobbar med åldersindelade grupper eller

indelningar beroende på hur långt barnen har kommit i sin utveckling.

Att samlingen är ett bidragande tillfälle som gynnar barnens lärande var alla pedagoger

överens om, dock har de olika synpunkter på hur barn lär sig på bästa sätt. En olikhet var att

Therese ansåg att det inte ska var en pedagog som ska lära ut, utan att barn lär sig bäst genom

att få reflektera till bilder och ha en dialog med varandra med stöttning av en pedagog. De

andra pedagogerna menade att man inte får ställa för stora krav på lärandet under samlingen,

utan det skall vara en stund med lek och att barnen skall ha roligt tillsammans, för då kan en

lärandesituation uppstå. Pedagogerna hade även lite olika synpunkter på vad de tyckte att

samlingen bidrog med. Den kunde bidra med bl.a. en god gruppsammanhållning, att det kan

skapa ett gott självförtroende hos barnen. Samlingen är även ett bra sätt att samla ihop

gruppen inför nya aktiviteter. Pedagogerna svarade likvärdigt att samlingsstunden måste

innehålla material såsom sagor, musik, riktiga figurer, för att locka barnen till att vilja delta

och engagera sig. Pedagogens roll i samlingen är viktig, menar de intervjuade. Det krävs att

man är engagerad och använder rösten på rätt sätt. Pedagogen ska ha med sig rätt anpassat

material, samt vara flexibel och veta vad barnen är intresserade av.
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5. Diskussion
I min diskussion kommer jag att reflektera över mitt val av metod och studiens resultat.

Slutligen ska jag ge förslag hur man kan gå vidare med forskningen.

5.1 Metoddiskussion
Jag skulle kunna intervjua flera pedagoger och observera hur samlingarna faktiskt ser ut i

verksamheten, för att få fram ett fördjupat resultat.

Om möjligheten hade funnits, skulle jag ha tagit del av olika planeringar inför samlingar, för

att se hur de ser ut och om de stämmer överens med intervjupersonernas syften med

samlingarna och om de stämde överens med mål och syften i läroplanen. Tyvärr skulle det ha

blivit ett för stort arbete, med tanke på den tid som är avsatt för just detta arbete.

Eftersom verksamheten idag är i en stressande miljö, med många barn per pedagog och högt

tempo samt att de har alldeles för lite planeringstid, fick jag nöja mig med att intervjuerna

blev något avkortade då man inte hade tid.

5.2 Resultatdiskussion
I mitt resultat har jag fått fram att det finns många olika moment som skall uppfyllas för att en

samling ska bli en lyckad aktivitet, så som att den skall vara intresseväckande. Att det ska

finnas material, innehåll, antal barn, gruppens sammansättning, pedagogens roll,

planerade/oplanerade. Olofsson menar att:
Barnens reaktioner är oftast en bra recension av en samling. Istället för att söka problem hos barnen för att

samlingen kändes misslyckad bör man i första hand fundera på om aktiviteten kan göras mer meningsfull

och lockande (Olofsson, 2010 sid. 59)

Om problem skulle uppstå när pedagogen har en samling, bör man inte lägga problemen hos

barnen.

Mitt resultat visar att syftet med en lyckad samling är att pedagogerna vill lära barnen olika

kunskaper och färdigheter. Sedan tycker de att lärandet ska kännas kravlöst och lustfylld.

Jag förstår av resultatet att en bra samling bidrar till barn lärande.

Under en samlingssituation upplever jag att barnen har många krav på sig, som de vill leva

upp till, förutom att de också ska kunna fokusera på vad samlingen innehåller. Olika krav som

ställs på barnen kan vara exempelvis att de ska orka sitta stilla och lyssna på en saga, kunna ta

till sig olika begrepp samt vänta på sin tur och inte prata i mun på varandra. Även att kunna

föra en dialog med varandra kan vara en utmaning. För många kan det vara besvärligt att sitta

still en kort stund. Samlingen blir då mer en fostrande stund än ett tillfälle då man lär sig olika

kunskaper och färdigheter.
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Rubinstein Reich (1993) menar att samlingen är en aktivitet som liknar skolans sätt att

undervisa. Barnet ska då, förutom att lära sig något, även lära sig hur det är att vara med andra

kamrater i en klassrumssituation, vilket innebär att kunna lyssna på andra, vara uppmärksam

mot pedagogen, vänta på sin tur, göra sig hörd, kunna ta instruktioner och ta till sig

information i grupp.

Mitt resultat visar även att samlingen är till för att skapa gruppsamhörighet. Precis som

Rubinstein Reich (1993) påpekar att när barn börjar förskolan, träffar de för första gången på

en större barngrupp och blir då utsatta för planerad pedagogisk verksamhet. Att delta i

samling är en del av barns utveckling av att medverka i en kollektiv situation.

Mitt resultat visar att arbeta med sagor, musik och böcker och att låta barnen få utforska något

som de tycker är intressant, är något som pedagogerna anser locka till att medverka i

samlingen. Precis som Granberg (1999) anser att:
Småbarn lär när de är intresserade, engagerade, och målmedvetna. Därför måste pedagogen fokusera på

just det som kan engagera barn och pedagog i ett gemensamt intresse. (Granberg, 1999 sid. 19)

Detta stämmer överens med mitt resultat, som visar att pedagogen måste veta vad barnen är

intresserade av och sen använda det i samlingen. Det är barnets intresse som styr hur

samlingen blir och det är pedagogens uppgift att ha ett innehåll som lockar barnen till att

delta. Det står även i läroplanen att förskolans uppdrag är att:
Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka

kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men

också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli

mångsidigt och sammanhängande. (Skolverket, 2010)

Jag undrar hur en pedagog ska kunna veta vad alla i barngruppen har för intressen? Många

barn har ju inte ett och samma intresse. Då gäller det för pedagogen att variera samlingarna,

så att så många barns intresse finns med som möjligt, och att dessa överstämmer med

läroplanens intentioner. Barnens olika sätt att lära skapar en utmaning för pedagogerna.

Det står i läroplanen att förskolans uppdrag är att:
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för

alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

(Skolverket, 2010)

Men om man ser samlingen som ett tillfälle till lärande, har pedagogerna utifrån mitt resultat

löst ett dilemma med dagens stora grupper, genom att dela upp barnen i mindre grupper, för

att alla barn ska kunna komma till tals. Då kan pedagogen se varje barn och utmana dem

beroende på hur långt de har kommit i utveckling, mognad och ålder. Man kan även följa
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samtalet och få igång en bra dialog om barngruppen är mindre. Olofsson (2010) styrker mitt

resultat genom påpeka att:
Samtalet är enormt viktigt i vårt arbete med barnen, men för att det ska uppstå ett äkta samtal krävs det

oftast möten med bara ett fåtal deltagare. Då finns det förutsättningar för ett möte utan stress där alla får

tala till punkt. Ett möte där ett barns tankar verkligen väcker intresse och respons hos både barn och

pedagog. (Olofsson, 2010 sid. 15)

Mitt resultat visade också att en lyckad samling inte bara är en lärande situation, utan bidrar

också till att stärka gruppens sammanhållning, stärka barns självförtroende, man göra något

lustfyllt tillsammans. Det är också ett utmärkt sätt att samla ihop gruppen inför nya aktiviteter.

Alla dessa synpunkter håller jag med om som en del av förskolans verksamhet precis som

Olofsson (2010) menar att:
 Självklart ska barn få möjlighet att komma till tals med både tankar och synpunkter vid en samling. Att

tala inför en grupp kan vara en härligt bekräftande upplevelse för ett barn. Därför handlar det inte om att

sänka de starka barnen utan att stärka de svaga. Att lägga till, inte dra ifrån: (Olofsson, 2010 Sid. 16)

I mitt resultat har jag också kommit fram till att planerade samlingar brukar bli lyckade. Det

är viktigt att vara förberedd, för då har pedagogerna tagit fram material och innehåll som de

vet fångar barnens intresse. Dessutom får de med alla mål utifrån läroplanen. Däremot går det

inte att planera hur länge man ska hålla på med ett visst tema, utan man håller på så länge

barnen är intresserade.

Även en oplanerad samling kan vara en lyckad aktivitet för den kan ge barnen mer delaktighet

och barnen får större inflytande över vad de vill att samlingen ska innehålla. Enligt REGGIO

EMILIA-inspirerad pedagogik arbetar de utifrån barnens dialog och då vet pedagogen inte

något innan om hur samlingen kommer att bli. Detta är en lyckad samling i sig, precis som

Olofsson (2010) menar, att när man jobbar med REGGIO EMILIAS reflektionssamlingar

menar pedagogen att barn har möjlighet att påverka vad samlingarna skall ha för innehåll,

men inte alltid. Hon menar att en oplanerad samling ger mer utrymme för barns inflytande än

en planerad. När en samling inte är planerad i förväg brukar barn få vara med och besluta

redan från början vad samlingen skall innehålla.

Det står i läroplanen att:
Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetensinnehåll. (Skolverket, 2010)

Man kan se att samlingen har förändrats under tidens gång i styrdokumenten. Förr fanns det

anvisningar på hur en samling skulle gå till och idag har vi en målstyrd läroplan, som

pedagogerna kan tolka olika. Men man har hela tiden mål att sträva mot. Därför ser samlingen

och dess innehåll olika ut på olika avdelningar. Gamla traditionella arbetssätt lever fortfarande



22

kvar i förskolan och därför har Fröbel samt de som har tolkat hans idéer en viktig del i studien

för att förstå varför samlingen ser ut som den gör. Det kan man se utifrån mitt resultat, då alla

pedagoger inte hade samma åsikter om vad samlingen har för syfte och mening i förskolan.

Utifrån ett REGGIO EMILIA-perspektiv anser man att det inte är en pedagog som ska lära

barnen, utan barn lär bäst av varandra. Pedagogerna från de andra tre förskolorna har en mer

traditionell syn på samlingen och tycker det är en viktig del i verksamheten.

Pedagogen har också en betydande roll i samlingen. För att få med sig barnen måste man

använda sig av sin röst på ett sätt, så att aktiviteten känns inspirerande och positivt. Dessutom

är det bra att kunna vara flexibel och känna av vad barnen vill göra, så att man kan ändra sin

planering

5.3 Fortsatta studier
Eftersom samlingen är en vuxenstyrd aktivitet skulle det vara intressant att ta reda på hur

pedagogerna gör så barnen blir delaktiga. Eftersom det är något de trycker på från Skolverket

i Läroplan för förskolan.(Skolverket, 2010)
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6. Slutsats
Den erfarenhet jag fick av en misslyckad samling, drev mig till att göra den här studien och

jag har kommit fram till, att det är många faktorer som spelar in för att få en lyckad samling.

Mina studier har visat att samlingen är en gammal traditionell aktivitet i förskolan. Samlingen

har idag förändrats på grund av att vi har en läroplan, där det inte står hur en samling ska gå

till.

Slutsatsen av studien är att en lyckad samling beror på pedagogens förmåga att kunna fånga

barnens intresse och utifrån styrdokumenten skapa en lärande situation, så att detta

sammanfaller i samlingen. Man ska vara väl förberedd med material för att kunna locka till

engagemang. När man leker och arbetar med sagor, böcker och musik i samlingen skapar man

positiva lustfyllda känslor hos barn och då uppstår även lärande situationer.

En lyckad samling bidrar till barns lärande, men då är det viktigt att pedagogen kan

läroplanens mål och riktlinjer. Även att pedagogen vet vilka individer som finns i gruppen så

att man kan individualisera samlingen så långt det är möjligt. En fördel är då att vara i

smågrupper för att kunna främja barnens lärande på bästa sätt.
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Bilaga 1: Frågor till mina intervjuer

* Hur länge har du jobbat inom förskolan?
Just på denna förskola? Vilken ålder på barnen har ni på denna avdelningen? Hur många
barn? Stor eller liten grupp? Jobbar ni med något tema just nu?

* Hur ser du på Samlingen i förskolan? Vad bidrar den till?
- Är samling något ni har varje dag som rutin eller är den spontan?
(följdfråga) - Ungefär vilken tid på dagen brukar ni ha samling?
- Finns det någon tanke med just den tiden?
- Brukar alla pedagoger vara med när ni har samling?

* Berätta om den senaste samlingen du höll i?
- Var den planerad?
- Vad gjorde ni för något då?
- Vad var du mest nöjd med?
- Vad skulle du velat göra annorlunda?
- Vad tror du barnen fick med sig av samlingen?

* Berätta om en samling som du kände dig speciellt nöjd med?
- Vad gjorde ni då?
- Hur många barn? Hela gruppen eller några bortfall?
- Var du ensam pedagog eller var ni flera?
- Hur inledde du samlingen?
- Vad tror du barnen fick med sig av samlingen?

* Hur föreberedde du din senaste samling?
- hur brukar du förbereda dina samlingar?
- När är det svårt att planera samlingen, blir det på arbetstid eller sker det utanför förskolan?

* När hade du senast en samling som du inte kände dig så nöjd med?
- Vad tror du det kom sig att den inte blev så som du hade tänkt dig?
- Var det en planerad eller oplanerad samling?
- Var det hela barngruppen som var med eller fanns det några bortfall?
- Var du ensam pedagog eller var ni flera?


