
Att få äga sin egen samling på 
förskolan 
 
En fråga om demokrati 

Av: Ingrid Zamora Pettersson 
 
Handledare: Carl Cederberg 
Södertörns högskola  
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad 
Utbildningsvetenskap C 
Självständigt arbete 15 hp  
Höstterminen 2016 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	 	 	 	 	
	
	
 



	 	 	
	

	 	 2	

Title: To own your own circle time in pre-school - a question of democracy 

Author: Ingrid Zamora Pettersson 

Mentor: Carl Cederberg 

Term: Autumn 2016 

 
Abstract 
My scientific essay is about circle time in the preschool and how we pedagogues relate to its 

existence. I illustrate two circle time situations that I have taken part in. In both of these 

situations I or my colleague has acted from an adult’s perspective, where the children have 

not had much influence.  

 

I question the circle time’s existence at the preschool; do we even need it as part of our daily 

routine? I investigate circle time from a historic perspective where I highlight Fröbel and his 

theories but also how circle time has been formed from the 50’s till the 80’s. Furthermore I 

write about the importance of reflection in the team to be able to highlight questions 

considering the pedagogical routines; in this case circle time.  

 

My essay is based on education theoretical perspectives, research and educational preschool 

documents. This has contributed to that I have had the opportunity to openly been able to take 

a step back to reflect and question my own actions both as subject and object. I have been 

able to understand and evaluate the evidence collected in my investigation on a deeper level 

when I saw the circle time from different perspectives.  

 

My study shows that we must find a balance regarding the participation of children and 

pedagouges flexibility for the content and structure of the circle time. To find the balance we 

must see children as competent individuals with their own experiences. 

 

Keywords: Circle time, democracy, reflection, socio-cultural perspective, Fröbel, Vygotskij, 

influence. 
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Titel: Att få äga sin egen samling på förskolan – en fråga om demokrati 

Författare: Ingrid Zamora Pettersson 

Handledare: Carl Cederberg  

Termin: Höstterminen 2016 
 

Sammanfattning 
Min vetenskapliga essä handlar om samlingen på förskolan och hur vi pedagoger förhåller oss 

kring den. Jag utgår från två samlingssituationer som jag varit delaktig i. I båda situationerna 

har antingen jag eller min kollega handlat ur ett vuxenperspektiv där barnen inte har fått så 

mycket inflytande. 

 

I essän ifrågasätter jag samlingens vara på förskolan och ställer mig frågan om huruvida vi 

ens behöver ha med den som daglig rutin. För att svara på detta undersöker jag samlingen ur 

ett historiskt perspektiv där jag lyfter fram Fröbel och hans teorier men även hur samlingen 

har sett ut från 50-talet och fram till 80-talet. Vidare skriver jag om vikten av att ha reflektion 

i arbetsgruppen för att kunna lyfta fram frågor som rör det pedagogiska arbetssättet, i detta 

fall samlingen.  

 

Min essä grundar sig på utbildningsteoretiska perspektiv, pedagogisk forskning och 

förskolans styrdokument. Detta har bidragit till att jag har haft möjligheten att på ett öppet sätt 

kunnat ta ett steg tillbaka för att reflektera och ifrågasätta mitt eget agerande både som subjekt 

och objekt. Jag har kunnat förstå och värdera det som framkommit i min undersökning på ett 

djupare plan när jag sett samlingen ur olika perspektiv. 

 

Min undersökning visar att vi måste hitta en balans kring barns delaktighet och pedagogernas 

flexibilitet för samlingens innehåll och struktur. För att hitta balansen måste vi se barnen som 

kompetenta individer med egna erfarenheter.  
	

Nyckelord: samling, demokrati, reflektion, sociokulturellt perspektiv, Fröbel, Vygotskij,  

inflytande.  
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Berättelse nr 1, samling äldre barn  
 

− SAAAAMLIIING ALLESAMMANS, NU ÄR DET SAMLING MINA KÄRA BARN. 

DAGS ATT PLOCKA UNDAN! Vrålar Carina som kommer inspringandes med en stor grön 

hatt över huvudet som liknar en kaktus. Så typiskt Carina tänker jag för mig själv och börjar 

skratta så jag nästan faller baklänges. Barnen som är i den ivriga och beslutsamma 

diskussionen i teaterhörnan om hur deras teater ska utformas stannar tvär och vänder huvuden 

mot Carina och gapskrattar. Några av barnen överdriver sina skratt andra lägger sig ner på 

golvet och håller sig för magen för att påvisa att detta var det roligaste de någonsin varit med 

om. Klungan som var inne i teaterhörnan börjar genast plocka undan materialet som de lekte 

med. Alla hjälper varandra och ingen tjafsar över att de inte vill hjälpa till. Wow, tänker jag, 

tänk om det var så här varje dag när barnen ska städa undan efter sig. Jag rycks med i 

städhjälpen och börjar hjälpa till att plocka undan. Jag blir riktigt nyfiken över vad Carina har 

att visa oss idag. Jag kan inte låta bli att dras med i situationen.  

 

Men alla är inte jätteglada eller exalterade över att Carina kom inspringandes och skrek att det 

var samling. Trion i ateljén, Calle, Thomas och Ronja ser nästan lite besvikna ut. Jag tittar åt 

deras håll och jag kan nästan känna deras besvikelse i mig. Jag skyndar mig över dit och 

försöker se så sansad ut som möjligt för inombords är jag lite stressad över hur jag ska få med 

barnen till samlingen. Väl framme i ateljén försöker jag övertala barnen att Carinas samling 

kommer att bli skoj. De ser väldigt skeptiskt på mig och de säger nästan i kör att deras figur, 

Darth Vader, som de påbörjat inte är klar. De vill hinna bygga klart figuren idag innan 

samlingen, för sen har vi lunch, vila, mellanmål och därefter kommer vi gå ut. Ja, precis så 

skulle det bli. Jag ler lite stressad.  

− Ni kan låta figuren vara kvar och bygga klart den imorgon! utbrister jag med ett leende på 

läpparna. Jag får inget svar.  

− Jag lovar, imorgon kommer ni hinna klart! säger jag lite desperat. 

− Okej då, svarar Thomas skarpt tillbaka. Både Ronja och Calle nickar instämmande men de 

är inte riktigt nöjda över mitt förslag. Vi börjar gå till samlingen men det visar sig att Calle, 

Thomas och Ronja inte får plats i ringen vilket leder till att vi avbryter Carinas samling. Detta 

gör att övriga barn tappar koncentrationen och börjar gnabbas med varandra. Jag blir lite 

stressad men försöker hålla lugnet.  

− Så så så, nu gör vi lite plats till kompisarna och lyssnar till vad Carina har att säga! 
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Carina nickar glatt mot mig och fortsätter prata om hur kaktusar kan överleva i det varma och 

torra klimaten utan vatten.  

 

Tyvärr blir samlingen stökig efter det att Calle, Ronja och Thomas kom och satte sig i ringen. 

De tre viskar till varandra utan avbrott och pekar mot ateljén om vartannat, dessutom tar de 

ingen hänsyn till övriga gruppen. De verkar helt ointresserade över vad Carina har att säga. 

Jag får säga till dem att vara tysta för de stör resterande kompisar.     

	

Dagen därpå 
	
− Mina vänner, nu är det dags för samling. Så, nu får ni plocka undan för vi ska prata om 

månaderna och vet ni vilken dag det är? Ingen reagerar så jag får höja rösten lite mer för att få 

någon som helst reaktion från barnen.  

− Det är min födelsedag idag, strålar Sofia och skuttar fram till tavlan där vi har barnens 

namnlapp och deras bilder som vi brukar lägga runt samlingsmattan. Idag är det hennes tur att 

välja vilka som ska sitta bredvid varandra. Hon lägger de inplastade bilderna runt mattan 

omsorgsfullt. Där sitter hon förväntansfull med ett leende på läpparna och väntar på de andra 

barnen som håller på att plocka undan efter förmiddagens aktiviteter.  

 

Jag ser att klockan börjar bli mycket, kvart över elva. Vi ska ju äta om femton minuter. 

Kommer vi hinna prata om upplägget jag lagt så mycket tid på? Hinner jag fundera när jag 

blir distraherad av några röster som kommer från ateljén.  

− Men fröken du lovade oss att vi skulle hinna klart med vår Darth Vader! utbrister Ronja 

något besviken. Jag hade ju faktiskt lovat dem. Vad ska jag göra nu? Min hjärna går på 

högvarv. Sofia sitter redan där borta vid samlingsmattan och väntar på att kompisarna ska 

sjunga för henne. Alla måste vara med och sjunga för henne, eftersom vi alltid gjort så, annars 

kan hon bli ledsen över att vi inte uppmärksammat just hennes födelsedag.    

− Vet ni, jag tänker så här. Ni får vara med på samlingen för Sofia fyller år idag och vi måste 

sjunga för henne som vi gjorde för er när ni fyllde år. Barnen protesterar inte men det hörs 

några tydliga suckar. Ändå städar de undan i ateljén och går och hämtar sina namn och sätter 

sig bredvid Sofia. Sedan sitter Ronja, Thomas och Calle tysta under hela samlingen. Under 

samlingen försöker både jag och Carina få med Ronja, Calle och Thomas i konversationerna 

som uppstår bland resterande barn men utan framgång. 
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Återkoppling till berättelsen 
 

Jag såg upp till Carina som var mer erfaren och hade arbetat i barnomsorgen i över trettio år 

efter det att hon tagit studenten. Carina hade ingen formell utbildning förutom några kurser 

som kommunen erbjudit genom åren. Jag märkte att hon älskade sitt jobb, Carina berättade 

för mig att hon på sin fritid läste en mängd litteratur som var inriktad mot barnomsorg. Hon 

hade alltid olika förslag på hur vi skulle gå vidare med samlingen, vilket material vi skulle 

erbjuda barnen och hur upplägget skulle se ut. Även jag fick fria tyglar att prova på och testa 

mig fram i barngruppen dessutom hade vi en tillåtande atmosfär. Men samtidigt var det 

viktigt för Carina att alla barn skulle vara med på samlingen, så att ingen skulle känna sig 

utanför. Det som var viktigt för Carina var att barnen skulle känna gemenskap och tillhörighet 

oavsett om de var aktiva eller inte på samlingen. Hon ville ha chansen att se och bekräfta alla 

barn under samlingen.  

 

Då jag såg upp till Carina ifrågasatte jag inte hennes struktur på samlingen, utan upplevde det 

som ideal. Eftersom hon alltid var så positiv och verkligen brann för sitt arbete med barnen 

genererade hennes positiva känsla över till mig. Det gav mig en bättre självkänsla och mod att 

hålla i samlingar. När jag skulle hålla i samlingen kunde hon ge mig tips på hur jag kunde 

göra för att få med mig barnen. Detta gjorde hon på ett sätt där jag inte kände mig 

dumförklarad eller behövde skämmas om jag misslyckades. Hon berättade för mig att när hon 

misslyckades med samlingen kunde hon se det som att bli en erfarenhet rikare. Då visste hon 

vad hon skulle göra annorlunda till nästa gång. Med att misslyckas menar jag att barnen inte 

ville lyssna eller sitta kvar på samlingen.  

Berättelse nr 2, samling yngre barn 
 

− Lilla snigeln akta dig, akta dig, annars tar jag dig och dig och dig. Bravooooo! säger jag 

glatt och klappar händerna. Framför mig har jag sju glada 1-2-åringar som glatt applåderar 

och skrattar när jag låtsas ta dem efter sången är slut. Några av barnen reser sig upp och 

springer iväg med full fart till andra sidan rummet men kommer tillbaka efter en liten stund 

och sätter sig ner igen. Andra sitter kvar och drar till sig den grönglittriga sångpåsen och 

stoppar ivrigt ner sina små händer och letar efter flera sånger att sjunga. Barnen tar upp olika 

figurer, viftar med dessa i luften och säger ”den, den” i munnen på varandra. Barnen sitter och 

nynnar på de sångerna de har i handen.  
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− Vi tar krokodilen som körde i en bil som Peter har i handen, ett, två, tre!  

Om någon utomstående skulle komma in skulle de nog tycka att detta var rena dårhuset, 

tänker jag för mig själv och skrattar till lite.  

 

I ögonvrån ser jag hur Hugo och Ella som är jämngamla, 1,5 år, sitter lite längre bort och 

interagerar med varandra om magneterna. Hugo sätter dit magneterna på elementet och tittar 

på Ella, hon i sin tur tar bort magneterna med en väldig fart så det dånar i golvet i några 

sekunder. De tittar på varandra och skrattar, det hela upprepar sig om och om igen. Aha, de 

har upptäckt magnetismen tillsammans, vad härligt, tänker jag. De har inte ens märkt att vi 

har börjat med samlingen. Jag upplever att jag har samlingen under kontroll, stämningen är på 

topp.  

 

Mina tankar avbryts av att min kollega Julia, som har varit på toaletten, öppnar dörren och 

bokstavligen börjar jaga barnen till platserna som de har runt mattan. Fasttejpade på golvet 

finns barnens fotografier med respektive namn. Jag upplever Julia som stressad. Hon tittar på 

mig och skakar lätt på huvudet. Jag blir lite osäker och försöker avgöra om denna 

huvudskakning var riktat mot mig eller barngruppen.  

 

− Nej, nej, nej! Sitt nu ner, inte springa omkring! Men hallå kom tillbaka! Idag är barnen lite 

extra bångstyriga! utbrister min kollega lite skämtsamt med ett litet leende. Hon går fram till 

Hugo och Ella och avbryter deras lek. Först tar hon tag i Hugo och lyfter honom till mattan 

och sätter honom på sin plats. 

− Kolla här är din plats! Ser du, här är din bild Hugo! Hon försöker ta kontroll över 

situationen, med en lugn och sansad röst. Hugo gör motstånd och springer sin väg. Sedan går 

min kollega fram till Ella och sträcker fram handen men Ella tar inte hennes hand. Hon ryggar 

istället tillbaka, ställer sig upp och börjar springa runt i rummet. Resten av barngruppen hakar 

på Ellas upptåg och springer fram och tillbaka i rummet. Oj vad stökigt det blev, jag kan 

knappt höra mina egna tankar, säger jag till mig själv i mitt huvud.  

− Det är ok att barnen inte sitter ner på sina platser! säger jag vädjande. Men blir genast 

fundersamt och osäker om det bästa är att barnen ska sitta på sina platser fortsättningsvis när 

vi har samlingar.   

− Men varför har vi satt fast deras bilder på golvet om de inte behöver sitta på dessa under 

samlingen? frågar min kollega och ser lite besvärad ut. Jag reser mig upp och hjälper Julia 
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sätta ner barnen på sina respektive platser, ger sångpåsen till henne och sedan fortsätter hon 

samlingen. Det sprids en sorts lugn bland barnen när Julia sätter igång att sjunga.  

 

Återkoppling till berättelsen 
 

Julia och jag hade olika sätt att se på samlingen. Julia hade dessutom arbetat inom 

barnsomsorgen i tjugo år, var utbildad förskollärare och arbetat på samma arbetsplats i tio år. 

Hon tyckte att barnen skulle lära sig sitta stilla och absolut inte ligga ner under samlingen 

samt lyssna på när pedagogen pratade. Hon var lite mer ”old school” det skulle vara ordning 

och reda och inget stök och bök. Med ”old school” menar jag att om ett koncept redan 

funkade fanns det inget utrymme att ifrågasätta den. Konceptet här var självklart samlingen. 

Julia var auktoritär men inte på något sätt otrevlig eller svår att ha att göra med. Hon tyckte 

bara att barnen skulle lära sig att lyssna på vad den vuxna hade att säga. Jag å andra sidan 

tyckte inte man skulle behöva tvinga barnen att sitta på sina platser. Om barnen ville stå upp 

eller ligga ner och sjunga var det helt ok för mig. Ville barnen inte vara med på samlingen 

tvingade jag inte heller barnen tillbaka till samlingsmattan.  

 

Men samtidigt drogs jag mer och mer in i Julias tankesätt. Jag blev mer och mer osäker på 

mig själv, jag kanske inte var så duktig pedagog som jag trodde? För när jag höll i samlingen 

blev det ”stökigt”, barnen satt inte på sina platser, sprang omkring, lekte med annat och så 

vidare. Till slut bestämde vi båda två att Julia skulle hålla i samlingarna för det blev lugnare 

så och jag skulle assistera och hålla barngruppen samlad under samlingen. Jag anpassade mig 

efter vad Julia tyckte var relevant för barngruppen så vi återgick till att barnen skulle lära sig 

sitta stilla, vänta på sin tur och lyssna på pedagogen. Men samtidigt blev barngruppen lugnare 

när Julia hade samlingarna och jag uppfattade att barnen hade en rolig stund, det blev inga 

tillsägningar. Samlingen var förstås varierad, ibland kunde hon berätta en saga och ha olika 

figurer till hjälp för att konkretisera sagan ännu mer för barnen. Andra gånger kunde hon ta 

fram sin handdocka till hjälp för att engagera barnen i sångerna. När vi hade sångsamling 

kunde Julia ropa fram barnen en och en för att komma och välja sång i form av ett sångkort. 

Barnen skulle visa upp sångkortet för resterande barn och ge kortet tillbaka till Julia.   
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Syfte och frågeställningar 
	
	
I första berättelsen syns det tydligt vem som bestämmer över samlingen, jag och Carina har 

någon form av vuxenmakt över barnen utan att riktigt förstå det själva. Vi utgick ifrån att 

barnen skulle tycka ämnena som vi vuxna tog upp på samlingen var intressanta, tyvärr utan 

framgång. Möjligtvis kan det ha varit så att jag och Carina inte tog fasta på deras intresse 

vilket resulterade att vi inte kunde fördjupa oss i ämnen som vi planerade till samlingen. I 

andra berättelsen är jag och Julia inte riktigt överens om hur samlingen ska se ut. Julia tycker 

att barnen ska sitta på sina platser och lyssna på den vuxna medan jag tycker att det är ok att 

barnen får röra sig fritt under samlingen. Samlingarna blir inte konsekventa vilket leder till att 

jag blir osäker på min roll som pedagog och gör som Julia anser är bäst för barnen. Vi 

pedagoger la ingen vikt på vårt agerande kring samlingen, utan tog över barnens arena. Jag 

och mina kollegor tog inte fasta på reflektionstillfällen kring samlingen utan den blev en rutin 

som vi hade varje dag och inte ansågs som viktig att reflektera över.  

 

Mitt syfte i min vetenskapliga essä är att undersöka om samlingen verkligen behövs som en 

daglig rutin på förskolan. För att göra det kommer jag fördjupa mig i samlingen ur ett 

idéhistoriskt perspektiv, alltså hur den har uppkommit och hamnat i förskolan och blivit så 

fastbunden och viktig. Vidare vill jag ta fasta på hur barnens inflytande träder i kraft eller om 

det gör det överhuvudtaget. Detta kommer jag göra genom att tydliggöra hur barn kan äga sin 

egen samling på förskolan. Jag kommer också ta upp betydelsen för reflektion inom 

arbetslaget och varför den behövs.  

 

Under mina 5,5 terminer på förskollärarutbildningen är det två saker som har etsat sig fast hos 

mig som snart nybliven förskollärare och som jag anser är otroligt viktiga. Det första är 

nämligen att inta ett barnperspektiv, där jag som pedagog respekterar och ser barnet som en 

egen individ med rättigheter, egna behov och rätt till egna åsikter. Det andra är 

förhållningssättet, hur pedagoger förhåller sig till barnen med respekt. Visst finns det andra 

otroligt viktiga grundpelare som också spelar en stor vikt i förskolans vardag men att inta ett 

barnperspektiv och ha ett bra förhållningssätt gentemot barnen är en bra grund att stå på.  

 

Samlingssituationer kan se väldigt olika ut från förskola till förskola beroende på 

pedagogernas förhållningssätt därför vill jag med mitt examensarbete vidga förståelsen för 
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samlingen. Utgångspunkten i mitt examensarbete är att fördjupa mig i mitt eget görande och 

förhoppningsvis ge nya infallsvinklar till pedagoger som ställs inför liknande dilemman.  

	
De frågorna som jag vill ta reda på i min essä är: 

• Hur kom samlingen in i förskolan, sett ur ett historiskt perspektiv? 

• Hur äger barnen sin egen samling?  

• Behöver vi ha samling på förskolan?  

• Vad kan reflektion ha för betydelse i arbetslaget? 

Metod 
 

Mitt examensarbete har jag valt att skriva i essäform. Arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal som 

undervisade på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola skriver att syftet med 

själva essäskrivandet är att jag som student ska kunna reflektera över mina erfarenheter. Jag 

ska härmed synliggöra mina gestaltade berättelser för att sedan undersöka och utveckla den 

till en essä. Nya perspektiv kan utvecklas genom att jag som författare ställer frågor till texten 

vilket kan leda till nya infallsvinklar (Alsterdal 2014, s. 48-50).  

 

Eva Schwarz och Jonna Lappalainen som också arbetar på Centrum för praktisk kunskap 

betonar att den yrkesverksamma ska kunna se sin verksamhet med kritiska ögon och beskåda 

den utifrån. I praktiken ska jag kunna se min yrkespraktik i ett större perspektiv än jag gjorde 

innan (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 98-99).   

 

I en vetenskaplig essä är reflektionsprocessen ett samtal med mig själv men även med andra 

samtalspartner så som forskare, filosofer och andra författare. Jag är även med i en 

handledningsgrupp som ger stöd och feedback under själva skrivprocessen. 

Handledningsgruppen består av en handledare och andra studenter som också går sista 

terminen på förskollärarlinjen där vi tar del av varandras texter. Detta gör att jag utvecklar, 

fördjupar och ifrågasätter mina egna erfarenheter i min text. Docenten och författaren Maria 

Hammarén anser att en sådan kommunikation är länken mellan inre och yttre dialog 

(Hammarén 2005, s. 27). Detta bidrar till att jag kommer vidare i mitt skrivande.  

 

En mening jag upplever som relevant för mig när jag läser Hammaréns text är att 

”erfarenheten kan bli en insikt som leder oss” (ibid, s. 17). Vilket är precis vad den gör för 
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mig i min text. Mina erfarenheter när det gäller samlingen har lett mig till denna essä och än 

är jag inte klar om hur jag ska förhålla mig till samlingen. Ofta upplever jag att vi pedagoger 

avbryter barnen i deras lekar och lärprocesser för att ha samlingar. Bör vi ha samlingar eller 

inte på förskolan? Jag är fortfarande ambivalent i denna fråga.  

 

För mig har samlingssituationer varit något som jag länge reflekterat kring. Varför gör vi som 

vi gör och hur får barnen mer inflytande? De två specifika samlingssituationer som jag 

belyser och varit delaktig i behöver jag få processa och undersöka närmare. I min uppsats vill 

jag kunna se samlingen ur olika perspektiv och verkligen granska den. Jag kommer behöva 

stanna upp och reflektera vidare på varför jag handlade som jag gjorde. För mig handlar det 

inte om att finna ett rätt svar i min uppsats när det gäller samlingen istället handlar det om att 

kunna se det bästa till barnen under deras vardag på förskolan.  

 

Jo Bech-Karlsén som både är journalist och författare betonar att som författare till min egen 

berättelse blir det en utmaning att förmedla vidare mina tankar och erfarenheter till andra som 

läser min berättelse (Bech-Karlsén 2011, s. 45). Här gäller det för mig att stanna upp och 

reflektera över mitt skrivande och vad det är jag vill förmedla till dig som läsare.  

 

När jag läser mina berättelser kopplas mina tankar till det sociokulturella perspektivet och den 

inflytelserika teoretikern Lev Vygotskij. Vygotskij menade att allt vi lär oss, lär vi i ett 

sammanhang och i en interaktion med vår omgivning. Därför blir de grupper vi tillhör och 

den kultur vi växer i, av största vikt. Det språk och symboler som man vant sig med som liten 

blir vår partner i det mesta vi gör när vi växer upp (Säljö, 2010, s. 187). Jag kommer beskriva 

hur jag ser på perspektivet och koppla det till samlingen.  

Etiska överväganden  
	
De namn som förekommer i min berättelse är fingerade. Jag har även valt att förvränga och 

anonymisera några händelser för att dessa inte ska kännas igen. Vidare har berörda i min 

uppsats, så som nuvarande kollegor och chefer, gett sin tillåtelse att finnas med.  
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Samlingen sett ur ett historiskt perspektiv 
	

Fröbel 
 

Hur kommer det sig att vi på förskolan ofta samtalar om att barnen behöver få mer inflytande 

på samlingen eller att vi ska skapa en meningsfull samling? Hur menar vi då? Och vad har vi 

för metoder för att få till det i praktiken? Frågorna är många, därför har jag fått blicka tillbaka 

för att kunna få svar på dessa frågor.  

 

Författaren Lena Öman beskriver i sin bok ”Fröbels lekteorier och lekgåvor” hur Fröbel 

instiftade samlingen som ritual (Öman 1991, s. 11-25). Friedrich Wilhelm August Fröbel 

(1782-1852) är barnträdgårdens anfader. Han startade den första barnträdgården den 28 juni 

1840 i Blankenburg, Thyringen. Barnträdgården skulle vara en sorts paradisträdgård för 

barnen både i symbolisk och verklig betydelse. Fröbel associerar barn med plantor, han 

menade att om ”människoplantan” skulle blomstra behövde den vårdas och ansas. Han insåg 

tidigt att barnen behövdes sysselsättas för att deras utveckling skulle främjas, antingen i styrda 

eller fria lekar. För Fröbel var det viktigt att barnen skulle få utbildade 

barnträdgårdslärarinnor, på så sätt utbildade han unga flickor som ville arbeta på 

barnträdgårdarna. Egenskaper som lärarinnorna skulle inneha, enligt Fröbel, var sann kärlek 

till barnen, ett inre kall till yrket, kunna bemöta varje enskild barn med respekt och efter dess 

behov, vara trygg i sig själv för att kunna leda en barngrupp. Vidare lade Fröbel stor vikt på 

att lärarinnorna skulle ständigt vara öppna för ny kunskap och vara mottaglig för den 

pedagogiska världen (ibid, s. 11-25). En förutsättning för att arbeta på förskola är att kunna 

skapa en gemenskap och tillhörighet för barnen inte minst när det gäller samlingssituationer. 

Genom att inkludera barnen i deras egna vardag och få dem att känna sig trygga, är 

egenskaper som varje pedagog behöver ha med sig för att kunna närma sig barns värld.  

 

Jan-Erik Johansson som är fil. dr i pedagogik vid Göteborgs universitet har redigerat och 

bearbetat texten i Fröbels första bok ”Människans fostran”. Boken ger ett historiskt perspektiv 

på undervisning i grundskolans lägsta årskurser (Johansson 1995). Jag finner boken intressant 

då den ger mig en uppfattning hur Fröbel tänkte kring pedagogik. Viktigt för att förstå Fröbels 

grundsyn på pedagogik är hans föreställning om kunskapens yttre karaktär. Med detta menade 

han att barn utvecklas i samspel med sin omvärld. Eftersom barnen ständigt utvecklas är det 
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viktig att tillvarata barnets intresse tillsammans med den vuxne. Det vill säga att båda lär sig 

av varandra (Johansson 1995, s. 54-55).  

 
Kunskapens yttre karaktär -  

I mötet mellan lärare och elever såg Fröbel kunskapen som en tredje punkt, 

som både lärare och elever var underkastade i lika grad. Det leder till att 

läraren lär sig genom att undervisa, samt att han eller hon inte äger kunskapen, 

som är yttre till sin karaktär. (Johansson 1995, s. 25)  

 

Min tolkning av Fröbels begrepp är att han ställer oss frågan om hur vi pedagoger ska kunna 

äga kunskapen tillsammans med barnen men även hur barnen ska kunna äga sin egen 

kunskap. Fröbel refererade ofta till Gud i sina texter, det menade han som något bortom en 

själv, i ett större perspektiv där jaget och naturen var ett tillsammans. Vidare ansåg Fröbel 

barnet som något själsligt, som ett väsen, som skulle bli självständigt i samband med 

handledning från en vuxen (Öman 1991, s. 28). Visst kan detta stämma överens med hur det 

fungerar i förskolan. Hur vi pedagoger skapar förutsättningar för att barnen ska bli 

självständiga världsmedborgare. I samband med hur vi formar miljön, ger utrymme för 

lärande i mindre sammanhang och anpassar materialet efter barns intresse och ålder. Detta lär 

vi oss pedagoger genom att observera och interagera med barnen. Vi får en uppfattning om 

vad det är barnen vill ha och behöver.        

 

När jag går på djupet och förkovrar mig i hans ord och tankar så lever dessa vidare på så sätt 

att hans pedagogik finns kvar på dagens förskola. Hur? kanske du undrar som läsare. Även 

dagens förskola betonar fokus på barnets inre drivkraft, lekens betydelse, det kompetenta 

barnet och barnet som en social individ. Öman beskriver Fröbels uppfostringsgrundsatser där 

han påpekar att leken är källan till allt gott. Fröbel menade att leken innebär en djupare 

mening än bara lek. Det handlar också om ett socialt samspel mellan barn och barn men även 

mellan barn och vuxen (Öman 1991, s. 28-31). Om jag tänker på samlingen i sig är detta 

något jag som snart nybliven förskollärare alltid har i bakhuvudet, t.ex. att alltid introducera 

material på ett lekfullt sätt. Dessutom ska materialet inte ägas av mig som vuxen utan det ska 

alltid vara tillgängligt för barnen och inte hänga på en hylla eller i ett skåp så barnet inte når, 

utan det ska vara i barnens höjd. Självklart ska jag finnas där för barnen som en hjälpande 

hand men samlingen ska ägas av barnen, där de ska få inflytande och bestämma över 

samlingens innehåll. I båda berättelserna kan jag nu minnas att materialet för samlingen inte 

fanns tillgängligt för barnen. Samlingspåsen för de yngre barnen hängde högt upp så barnen 
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inte kunde nå den och med de äldre barnen tog vi alltid med oss materialet till samlingen men 

lämnade aldrig kvar det vi hade med oss. När jag tänker efter varför vi inte hade materialet 

framme eller tillgängligt för barnen var det antagligen för att vi inte ville släppa på vår makt 

eller kontroll som pedagog. Jag var förmodligen rädd att släppa all kontroll till barnen men 

även att materialet kunde gå sönder eller försvinna.  

Från 50- till 80-talet 
	
Jag kommer att utgå från Lena Rubinstein Reichs studie av samling i förskolan ur ett 

historiskt perspektiv. Har samlingen alltid setts som något positivt på förskolan? För att få ett 

bättre sammanhang hur samlingen hänger ihop från dåtid till nutid kommer jag att göra en 

genomgång från 50- till 80-tal när det gäller samlingen på förskolan. 

 

50-tals samling 
	
Pedagogen Lena Rubinstein Reich skriver att de som utbildade sig till förskollärare i mitten 

av 50-talet blev utbildade av handledare med rötter från Fröbelpedagogiken. En metodiklärare 

som intervjuades berättar att hon lärde sig mycket från handledarna som undervisade henne. 

Hon lärde sig att en samling inte bara är att sätta sig ner med en bok eller sjunga en sång och 

så är samlingen över. Utan innehållet var otroligt viktigt, precis som en saga är uppbyggd, den 

har en början, mitt och ett slut. Rubinstein Reich hänvisar i sin bok till Råd och anvisningar 

som uppmuntrade att sång, musik och samtal ansågs som en god dagsrytm på förskolan. 

Vidare var det viktigt att barnen skulle få komma till tals under samlingsstunden och inte 

enbart förskolläraren. Detta var viktigt för barnens språkutveckling, där de fick berätta om 

sina upplevelser och prestationer. Barnen fick även lära sig att ta hänsyn till att vara en bland 

många i gruppen och inte dra åt sig andras uppmärksamhet genom att stå i centrum var 

essentiellt (Rubinstein Reich 1996, s. 35).  

 

Visst kan jag se delar från 50-talet fortfarande som aktuella i dagens samling, så som sång, 

musik och samtal men även att barn ska vara delaktiga under samlingen. Att kunna berätta 

sina erfarenheter och vara lyhörd för vad andra barn har att berätta är också aktuellt. Å andra 

sidan uppfattar jag det som förlegat när det gäller att inte kunna sitta ner och läsa en bok med 

några barn för att sedan sjunga en sång i nästa stund inom loppet av några minuter. Det 

viktiga är att vara en närvarande, lyhörd och flexibel pedagog som ser barnen. När det gäller 
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yngre barn vill de upptäcka världen hela tiden. Läsa bok, sjunga, bygga och så vidare. En 

samling behöver inte vara under en begränsad tid utan behöver anpassas till barnens ålder och 

intresse. Ibland behövs en viss förberedelse när det gäller samlingen, speciellt om det är viktig 

information som ska ges eller om man ska bestämma regler och normer. Men det viktigaste är 

ändå att vara flexibel om man ska hålla i en samling. För oavsett om jag har förberett mig väl 

kan oförutsägbara saker hända och då gäller det att ändra sin egen planering.  

 

En vändning under 60-talet 
	
Under 1960-talet förändrades samlingarna till något mer av en förmedlingspedagogik. 

Förmedlingspedagogik innebär att pedagogen överför sina kunskaper till det passivt 

mottagande barnet. Förskolläraren blir den som är aktiv och barnen mer passiva under 

samlingen. Det handlade mer om att kunna fånga barnen och få de att sitta stilla. Barn som 

sågs som oroliga skulle man ha ögonkontakt med och var man placerade sig själv och barnen i 

samlingen var av stor vikt (Rubinstein Reich 1996, s. 39).  

 

Hur man ser på dagens samling beror självklart på vem man samtalar med. Jag tänker inte 

generalisera hela förskoleverksamheten genom att påstå att alla förskolor har en 

förmedlingspedagogik men jag kan påstå att i mina berättelser var barnen mer passiva och vi 

vuxna mer aktiva under samlingen. Vi förmedlade en viss kunskap till barnen som vi ansåg 

vara viktiga för dem att kunna. Givetvis förespråkar jag barns inflytande under samlingen 

med mina närmsta kollegor, detta har i gengäld gett mig och mina kollegor ett större 

perspektiv på hur vi agerar i samlingssituationer. Vilket har genererat att jag och mina 

nuvarande kollegor ställer oss frågor som ”varför gör vi som vi gör?” och ”hur ser vi barnens 

inflytande i samlingssituationer?”. När det gäller barn som behöver extra stöd anser jag att 

dessa barn inte ska behöva tvingas till en samling. Istället behöver vi pedagoger granska oss 

själva och verksamheten för att ge varje barn det de har rätt till.  

 

Avskaffande av samling under 70-talet 
	
Under 70-talet kom en ny förskolepedagogik som innebar en brytning med den traditionella 

och strukturerade pedagogiken. Barnstugeutredningen rekommenderar att den så kallade 

förskolepedagogiken skulle bygga speciellt på dialogen mellan vuxen och barn, det vill säga 

mer individanpassad (Rubinstein Reich, sid 40). I barnstugeutredningen (BU) (SOU 1972:26, 
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s. 188) under rubriken 5.4.2 Språklig kommunikation i grupp beskrivs samlingen som ett 

traditionellt inslag på förskolan. Själva stycket beskriver hur samlingen kan ha sitt värde med 

en stor barngrupp med äldre barn. Med äldre barn menar författarna barn mellan 2 ½ - 7 ½ år, 

den gruppen kallades för syskongrupp (ibid, s. 178). Personal och barn skulle utgå från ett 

gemensamt tema som de kunde samtala kring där barnen kunde lära känna varandra. Men 

dessa samtal skulle hållas ytterst korta och följas upp i smågrupper med mycket individuell 

kontakt. Konsekvensen kunde annars bli att barnen hämmades i talet genom att behöva sitta 

tysta och stilla eftersom de inte kunde göra sina röster hörda i ett sådant stort sammanhang. 

Möjligheterna till språklig träning i samlingen sågs som ytterst små. BU ansåg att rörelse och 

musik kunde tillämpas med en större barngrupp (ibid, s. 188). Själva barnstugeutredningen 

fokuserar mycket på den enskilda individkontakten, vuxen-barn, och inte mycket på gruppens 

betydelse (SOU 1972:26). Diskursen om att främja antingen det enskilda barnet eller 

kollektivet är något som än idag är aktuellt. Min erfarenhet är att det gäller att hitta en balans 

mellan det enskilda barnet och kollektivet. Vi pedagoger måste se till att hitta en bra struktur 

där man främjar gruppsamhörigheten men även stärker det enskilda barnet i 

samlingssituationer.  

 

I båda berättelserna utgår vi från samlingen med hela barngruppen. Den äldre barngruppen 

bestod av fjorton 5,5 åringar, mig och Carina. I den yngre barngruppen hade Julia och jag nio 

barn i åldrarna 1-2 år. Jag håller med om BU:s resonemang att barn ska delas in i mindre 

grupper för att stärka språket bland annat. I rådande stund inser jag att de yngre barnen inte 

fick tillräckligt med tid för att främja sitt språk speciellt när jag tänker på Hugos och Ellas 

situation, när de interagerade med varandra. Eftersom jag endast iakttog Ella och Hugo på 

långt håll kunde jag inte vara länken mellan dem två och sätta ord på deras agerande. För om 

jag hade gått ifrån samlingen hade jag möjligtvis missat resterande barns interaktion med mig 

och då hade det kanske blivit ännu mer rörigt.  

 

Vidare hann jag aldrig prata med Julia om interaktionen mellan Hugo och Ella precis när hon 

kom in från sitt toalettbesök. Hur deras lek med magneterna hade utvecklats till en turtagande 

lek. Hade jag och Julia haft ett gemensamt sätt att tänka kring samlingen, hade en av oss 

kanske kunna tillföra mer stoff i Hugo och Ellas interaktion och utvecklat deras lek. Vad hade 

hänt om en av oss vuxna suttit med och låtit dem fortsätta med sin lek och inte tvingat dem i 

samlingen? Ibland missar vi vuxna lärprocesser hos barnen som pågår mitt framför ögonen på 

oss för att vi är för blinda och upptagna för våra explicita regler.  
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När man kommer in i vår hall på förskolan ser man en stor tavla där det står ”har ni bara lekt 

idag?” med stora och färgglada bokstäver. Under skylten finns det begrepp som finmotorik, 

turtagande, iakttagande, fantasi, språk, koncentration, samarbetsförmåga och så vidare. Dessa 

ord för mina tankar till samlingens arena, där barnen övar sig på just dessa begrepp. Frågar 

man sig huruvida det låg en tanke bakom dessa begrepp i mina berättelser lutar svaret 

definitivt till nej. Vi pedagoger reflekterade inte över om dessa begrepp förankrades i våra 

samlingar eller hur vårt förhållningssätt yttrade sig. Vi hade samlingar av ren daglig vana där 

vi vuxna var skådespelarna och barnen var publiken.  

	

Samlingens återkomst under 80-talet 
	
Under 80-talet görs en helomvändning i förskolevärlden, Socialstyrelsen gav ut en arbetsplan 

avsedd för ledningspersonal och kommunpolitiker. Socialstyrelsen kritiserar den 

individorienterade dialogpedagogiken och förespråkar för ett socialisationsperspektiv, där 

gruppgemenskapen stärks i form av samlingar (Rubinstein Reich 1996, s. 41-42). Om jag 

återkopplar till dagens läroplan ställer jag mig något kritisk till vissa delar av den. Läroplanen 

riktar sig ofta till det enskilda barnet i texten och ger mig som pedagog tolkningsfrihet. Inte 

heller står det tydligt om hur man ska gå tillväga för att nå lärandemålen. Om jag kopplar 

läroplanens stycke Utveckling och lärande till mitt dilemma betonar stycket att förskolan ska 

sträva efter att barnet ska utveckla vissa kriterier (Skolverket 2016, s. 9). Dessa kriterier kan 

vara allt från förståelse för skriftspråket, utveckla sin identitet, urskilja teknik i sin vardag, 

skapa och konstruera (ibid, s. 10). Undertonen ligger i samspel med andra människor, det 

förstår jag men jag vill rikta in mig på hur. Hur gör vi detta? Hur skapar vi förutsättningar för 

barnen för att nå dessa kriterier? Hur får vi barnet att tillägna sig nya kunskaper? Eftersom 

läroplanen ger en viss tolkningsfrihet kan jag som pedagog välja hur jag ska lägga upp arbetet 

med barnen. Samlingen är ett sätt att anamma kriterierna som läroplanen vill att barnen ska 

utveckla. Genom att barnen får vistas i mindre grupper finns möjligheten att barnen utvecklar 

dessa strävansmål som åligger oss pedagoger.  

  

Socialstyrelsens generella råd till förskolan var att barngruppens samhörighetskänsla skulle 

växa genom att samla barnen för en gemensam samlingsstund någon gång under dagen. 

Innehållet kunde vara allt från en sång, dans, lek eller berättelse, detta för att stärka och 

utveckla gruppkänslan. Barnen skulle även få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka 



	 	 	
	

	 	 19	

sina idéer och tankar men även kunna lyssna på andra (Socialstyrelsen 1987, s. 47). Detta 

ideal kan jag påstå lever än idag i förskolans värld. Syftet med samlingen är ändå att skapa en 

gemenskap där alla får vara med och delge sina tankar och idéer. När jag blickar tillbaka till 

berättelsen med de äldre barnen inser jag idag hur jag och Carina hade tanken om att 

barngruppen skulle få en samhörighetskänsla samt att stärka det enskilda barnet genom att de 

fick uttrycka sina tankar och idéer i det kollektiva. Men det vi inte tog hänsyn till var att barn 

som inte tog för sig i gruppen vanligtvis inte tog för sig i storgrupp heller. Detta är något som 

jag alltid bär med mig, att barnen ska få delas i mindre grupper där jag som pedagog kan se 

barnen utifrån vart de ligger i sin utveckling och lyfta dem.   

 

Samlingen ansågs som ett bedömningsunderlag för förskollärarna som utbildade sig under 80-

talet. Ett viktigt kriterium var att kunna leda en samling med 20 barn och hålla dem kvar på 

sina platser i en halvtimme, då var man en duktig förskollärare (Rubinstein Reich 1996, s. 

45). Detta får mig att fundera på hur jag uppfattade min kollega Carina. Jag upplevde henne 

som duktig och uppfinningsrik för hon kunde trollbinda barnen med sin entusiasm. Det vill 

säga att jag ansåg att detta var normen. Men samtidigt kan jag nu ställa mig kritisk gentemot 

mitt eget agerande mot Thomas, Ronja och Calle. När barnen gjorde uppror som att inte vilja 

vara med på samlingen, var det för att de ville göra sina röster hörda vilket jag inte förstod då. 

Istället skulle jag ha lyssnat till deras önskemål och låtit dem göra klart sin figur. Jag kan inte 

få denna situation ogjord men med hjälp av att reflektera över den kan jag definitivt agera 

annorlunda i framtida situationer, genom att vara mer tillmötesgående och lyhörd mot barnen. 

	

Sammanfattning av decennierna  
	
Om jag ska sammanfatta denna utveckling såg det ut som så, på 50-talet betraktade man 

barnet som en individ med kompetens och erfarenheter. Förskolan ansåg att kollektivet var 

viktig för gemenskapen och samling i storgrupp var i fokus. Under 60-talet låg fokusen på att 

förmedla en viss kunskap till det passiva barnet, den så kallade förmedlingspedagogik. 

Förvisso var samlingen fortfarande aktuell (Rubinstein Reich 1996). Barnstugeutredningen 

tillkom under 70-talet och ett nytt pedagogisk tänkande trädde fram. Den traditionella 

förskolepedagogiken fokusera istället på en så kallad dialogpedagogik, där den enskilda 

individkontakten prioriterades, det vill säga dialogen mellan vuxen och barn eller barn och 

barn. Samlingen avskaffades och ansågs som något hämmande för barnens utveckling (SOU 

1972:26). Det görs en helomvändning under 80-talet där förskolan får en arbetsplan som 
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utgavs av Socialstyrelsen. De förespråkar för gruppgemenskapen och samlingen är åter en 

daglig rutin som erbjuds till barnen (Socialstyrelsen 1987).  

Vygotskijs sociokulturella perspektiv  
 

I förskolan socialiserar barn dagligen med varandra, de är i ett sammanhang, de lär sig av 

varandra. Jag kommer använda mig av både Roger Säljö och Sandra Smidt för att närmare 

förklara det sociokulturella perspektivet. Roger Säljö som är professor i pedagogisk psykologi 

skriver bland annat om Vygotskijs sociokulturella perspektiv i sin bok ”Lärande i praktiken, 

ett sociokulturellt perspektiv” (Säljö 2000). Han förklarar att lärandet sker i all mänsklig 

verksamhet, i en händelse, handling eller samtal. Vidare påpekar han att lärandet i sig kan äga 

rum på individuell eller kollektiv nivå. Säljö poängterar också att i det sociokulturella 

perspektivet har språket och kommunikationen en stor betydelse (ibid, s. 13, 67). Sandra 

Smidt som är konsult inom pedagogik skriver att Vygotskij ansåg begreppet kultur som 

grundläggande för den kulturhistoriska teorin där begrepp, språk och tänkande utgör en viktig 

del. Något som är centralt för Vygotskijs teori är mediering, detta handlar om kulturella 

redskap. Med det menar han att barn (människor) lär sig förstå sin omvärld genom 

undersökningar. Exempelvis kan barn från olika delar av världen undersöka samma material 

men på olika sätt. Det som är gemensamt för båda barnen är att lärandet sker i ett socialt 

sammanhang med andra människor där språket är grunden. Mediering handlar också om olika 

sätt att kommunicera, förstå och förklara världen och våra erfarenheter genom symboler och 

tecken. En annan viktig aspekt inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste 

utvecklingszonen som handlar om att ge barnet relevant stöd och stimulans av en vuxen eller 

en mer kapabel kompis för att stötta deras kunskaps- och meningsskapande (Smidt 2010, s. 41 

& 43).  

 

I första berättelsen med Thomas, Ronja och Calle inser jag nu att det pågick ett lärande 

mellan dem. Eftersom jag och resterande barn var så ivriga att veta vad Carina skulle berätta 

för oss ignorerade jag Thomas, Ronja och Calles lärande som pågick i ateljén. Jag avbröt en 

lärprocess vilket jag kan förstå idag. Jag förstår varför deras besvikelse var så stor för jag 

avbröt en kommunikation sinsemellan dessa tre barn. För att återkoppla till Vygotskijs 

begrepp den närmaste utvecklingszonen skulle möjligtvis jag ha stimulerat barnens fortsatta 

arbete med deras figur i form av följdfrågor. Så som; vilken teknik tänker ni använda er av för 

att sätta fast figurens huvud? När levde Darth Vader? Hade Darth Vader föräldrar?  
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Om jag ser lärandet från den kollektiva nivån med barngruppen, om att man lär i ett 

sammanhang, kan jag se det ur flera perspektiv. Genom att sitta och diskutera om olika ämnen 

fick vi in barnens synpunkter och frågor om just själva ämnet. Carina kunde ofta använda sig 

av svåra ord som barnen inte förstod vilket ledde till att vi i helgrupp fick slå upp dessa ord 

tillsammans. Detta gav mer stoff till barnen i form av språk. I storgrupp kunde barnen delge 

sina erfarenheter, alla barn blev en tillgång.  

 

Jag tror att om vi hade lyft fram ämnet som Calle, Thomas och Ronja hade i ateljén skulle det 

kanske ha resulterat i att flera barn intresserat sig, där hade vi haft möjligheten att få in 

barnens inflytande. Om vi delat barnen i mindre grupper skulle vi kunna ha sett vilka barn 

som kunde vara till nytta för varandra. Vilket hade hjälpt oss pedagoger att se andra 

lärprocesser som vi kanske missade när vi hade helgrupp. Vi hade även kunna fördjupat oss i 

samtal på ett annat sätt än när vi hade helgrupp.  

 

Sandra Smidt skriver att lärande sker genom erfarenheter. Hur viktigt det är att aktiviteterna 

som vi planerar ska vara meningsfulla och tillgängliga för barnen. När det gäller de yngre 

barnen är det viktigt att aktiviteterna ska ge direkta erfarenheter med olika vardagsbegrepp, så 

som matematik, språk m.m. För att barnen ska kunna utveckla sitt abstrakta tänkande ska det 

finnas möjligheter att skapa och använda symboler i deras vardag (Smidt 2010, s. 184). I min 

andra berättelse kan jag nu se att de yngre barnen fick vara med i samlingar där vi tog fasta på 

deras erfarenheter i form av sånger och sagor. Om samlingen däremot var meningsfull kan 

diskuteras. Om jag och Julia skulle planera en samling idag skulle det givetvis se annorlunda 

ut. Med det menar jag att den kunskapen jag fått genom utbildningen hade gjort att jag kunnat 

påvisa vad som var bäst för barnen och tryckt på att vi arbetade väldigt vuxenstyrt. Barnen 

skulle bli mer aktiva deltagare där vi bekräftar barnen. Ingen skulle behöva tvingas att sitta 

ner på samlingen och vi skulle respektera barnets val att inte delta.  

 

Du som läsare kanske undrar vad det är för kunskap jag menar? Jag förstår nu att jag inte 

involverade barnen i deras vardag. Istället utgick jag från ett vuxenperspektiv där jag lärde ut 

den kunskapen jag hade till barnen, jag var inte lyhörd. Idag utgår jag från observationer jag 

gjort på barngruppen för att förstå vad de är intresserade av. När jag presenterar material som 

vi har på samlingen, gör jag det på ett lekfullt sätt och utgår alltid från barnens intresse. Den 

finns alltid tillgängligt på deras nivå. Här blir det en slags mediering, där barnen får ta del av 
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materialet som finns tillgängligt för dem att undersöka. Vilket genererar till att barnen förstår 

sin omvärld på ett bättre och djupare sätt.  

Hur kan en samling se ut? 
 
Medan jag skrivit denna uppsats har jag samtalat med mina kollegor på min förskola och på 

andra förskolor om hur deras samlingar kan se ut. Svaren har varit varierande. Vissa använder 

sig av barnens fotografier som de har satt fast med tejp på golvet för att tydliggöra för barnen 

vart de ska sitta runt mattan. Då blir det inget bråk om vem som ska sitta bredvid vem. 

Innehållet på samlingen kan variera beroende på vilken ålder barnen har. Med de yngre 

barnen som är nyinskolade är det för att få in en rutin. De använder sig av en sångpåse och 

sångkort eller figurer som kännetecknar den sången. Däremot med de äldsta barnen, fem till 

sex år, pratar de kring om hur projektet ska utvecklas vidare. Barnen får möjligheten att 

uttrycka sina idéer och tankar kring det fortsatta arbetet. Viktig att nämna här är att 

samlingarna hålls i en cirkel runt mattorna och är under ledning av en vuxen.    

 

Rubinstein Reich definierar samling på följande sätt: 

 
Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskola sitter samlade, ofta i en cirkel, och 

har gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna. Den är ett regelbundet 

återkommande moment i förskoleverksamheten och hålles på en bestämd plats och på en 

bestämd tid. (Rubinstein Reich 1996, s. 8) 

 

I båda mina berättelser fyller mattorna en funktion, vi sitter tillsammans i en gemenskap, vi 

tillhör. Vi ser varandras ansikten och har ögonkontakt, vi sitter i en sluten ring. Samlingens 

sammanhang är kanske att finna en gemensam nämnare, en arena som ska fyllas med kunskap 

och godhet? För visst ska samlingen vara lust- och lärofylld? Är inte detta ett ideal som vi ska 

leva upp till på förskolan? Vidare nämner Rubinstein Reich att i olika kulturer ses cirkeln som 

en viktig symbol, den anses symbolisera Gud och himmelen. Eftersom cirkeln varken har en 

början eller slut, ingen riktning eller orientering mot något annat. Att sitta och samtala i en 

cirkel anses ofta som det mest jämlika sättet att mötas (ibid, s. 8). I en Fröbelsk tappning blir 

barnen en del av gemenskapen i en cirkel. När jag reflekterar över hur samlingssituationerna 

såg ut i mina berättelser finns det likheter, vi satt också i en cirkel och möttes för en 

gemensam aktivitet.  



	 	 	
	

	 	 23	

Att äga sin egen samling  
	
Ja, hur äger barnen sin egen samling? Huruvida barnen i förskolan äger sin egen samling är en 

fråga som skulle analyserar och utvecklas ute i verksamheten. I Julias och mitt fall ägde 

barnen inte sin samling i den mån jag skulle ha önskat, då den till stor del var vuxenstyrd. Vi 

hade tydliga explicita regler som barnen skulle följa under samlingen. Att äga sin egen 

samling för mig kan vara att barnen ska få inflytande i valet av material, valet att delta eller ej 

och utformningen av samlingen tillsammans med en vuxen. 

 

Anette Emilson som är universitetslektor har skrivit en forskningsartikel ”Young children´s 

influence in preschool”. Emilson grundar artikeln på hur pedagogernas maktstruktur kring 

samlingen på förskolan ser ut. Hon tar upp formella och informella situationer på hur lite 

inflytande barn har i samspelet med pedagogerna (Emilson 2007, s. 18). Det Emilson vill ta 

reda på är hur mycket barn i yngre ålder, 1-3 år, kan påverka sitt inflytande på förskolan i 

förhållande till lärarmakten. Hon vill ta reda på frågor som rör just inflytande för barnen; hur 

maktstrukturer visar sig på förskolan? Vilka möjligheter barnen har för att kunna påverka sina 

egna val och kunna ta egna initiativ? Och hur mycket makt har lärarna (ibid, s. 11)?  

 

Emilson tar upp exemplet om läraren Karin som har samling med några barn i åldrarna 1,5- 2 

år. Utgångspunkten här är att de yngre barnen på förskolan ska ha sångsamling tillsammans 

med Karin. Sångsamlingen börjar med att hon plockar upp en björn från sångpåsen som sedan 

passerar till alla barn. Detta ger möjlighet till att alla synliggörs och uppmärksammas. I 

sångpåsen finns det olika figurer som barnen kan välja mellan, hon ger påsen till barnen så de 

själva kan välja fritt en figur ur påsen. Sedan får barnen den tid de behöver för att plocka 

figuren, samtidigt som Karin för en dialog med dem. Hon bekräftar barnen med ögonkontakt, 

ord och gester. Karin har ett tillåtande attityd gentemot barnen samtidigt som hon har 

”lärarkontroll” (Emilson 2007, s. 28). Med ”lärarkontroll” menar Emilson att Karin själv har 

valt innehållet i påsen samt på vilket sätt detta ska kommuniceras, och det är med sång. 

Genom att Karin intar en tillåtande atmosfär där varje barn får ta sin tid att välja figur 

försvarar hon varje barns rätt till sin tur vilket leder till att Karin upprätthåller en sorts 

maktfördelning (ibid, s. 22-25). Ordet ”lärarkontroll” kan upplevas som något negativt inom 

förskolan. Men jag kan förstå vad Emilson är ute efter, hon menar att som pedagog behöver vi 

ha en viss ”lärarkontroll” under samlingen för att upprätthålla en bra kommunikation mellan 

barnen. Låt säga att vi har en sångsamling med några ettåringar och ett av barnen går och 
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hämtar en bok och vill att jag ska läsa den, där har jag kontrollen över om jag ska sluta sjunga 

med resten av barngruppen eller om jag ska börja läsa boken. Det är en avvägning som jag 

måste besluta om, ett dilemma. Några av barnen kanske inte blir helt nöjda men sluter upp 

och börjar lyssna, vilket gör att jag får en viss kontroll över samlingen men jag skulle också 

kalla det för fingertoppskänsla där jag bedömer om barnets önskemål är genomförbar eller 

inte.  

 

När jag tänker på min roll med de yngre barnen upplever jag att vi hade en tillåtande attityd 

men under vuxnas premisser. Det kan låta konstigt men jag ska försöka precisera mig hur jag 

menar. Mina tankar förs tillbaka på vad Rubinstein Reich skrev om bedömningen av 

lämplighet som förskollärare. Om man kunde hålla barnen tysta och lyssna när den vuxna 

förmedlade innehållet i samlingen, uppfattades man som en duktig förskollärare (Rubinstein 

Reich 1996, s. 45). Kan det möjligtvis vara så Julia blev upplärd när hon studerade till 

förskollärare? Att förmedla en kunskap till barnen. Utifrån min egen inställning till 

förmedlingspedagogik tycker jag det låter negativt men om jag analyserar begreppet kan jag 

förvandla det till något positivt. Att ge barn kunskap är något vi gör dagligen på förskolan, allt 

beror på hur vi gör det. Barnen fick ta del av sångsamlingen genom att gå fram till sångpåsen 

och välja en figur som hela gruppen skulle sjunga. Vi synliggjorde det enskilda barnet men 

även resterande barngrupp. För alla barn i min berättelse fick gå fram och välja en sång i tur 

och ordning. Här handlade det också om att jag som vuxen gav barnen symboler som de 

kunde tyda och avläsa, detta för att skapa ett bättre sammanhang om vad det var vi sjöng om. 

Barnen fick kulturella redskap för att förstå sin omvärld.  

 

Vidare fick barnen en viss kunskap förmedlad till sig i form av språk. Eftersom vi som 

pedagoger har en större erfarenhet än barnen har när det gäller en viss kunskap ligger det på 

oss att hjälpa dem på vägen. Vi benämnde alltid figurerna varje barn tog upp från sångpåsen 

för att synliggöra språket. Samlingen var som sagt alltid varierande med sångkort eller saga 

och vi såg och märkte att barnen visade en nyfikenhet och intresse för samlingen. 

 

En annan tanke som slår mig är var vi hade den dagliga samlingen. Eftersom vi inte hade 

många rum att välja emellan fick vi ha samlingen i bygg- och konstruktionsrummet som var 

stort nog för alla nio barn, mig och Julia. Detta kan ha genererat att Hugo och Ella inte 

upplevde samlingen som intressant vilket gjorde att de istället valde att undersöka 

magneterna. Utformningen av rummet är helt avgörande för att kunna ha en samling. Hade vi 
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haft möjligheterna till att ha samlingen i ett rum som inte haft mycket material som lockade 

barnen hade det möjligtvis kunna sett annorlunda ut. En annan tanke är att vi inte delade 

barnen i mindre grupper, vilket också kan ha bidragit till att Hugo och Ella inte upplevde 

samlingen som givande. Resterande barngrupp kanske inte heller upplevde samlingen som 

givande utan anpassade sig efter oss vuxna vilket kanske blev en norm för dem? Eller kan det 

ha varit så att vi hade för strikta ramar för barnen? Det kan även ha varit så att barnen inte fick 

den bekräftelsen som de behövde ha av oss, som vi trodde att vi gav. Vi var helt enkelt för 

inrutade i våra egna rutiner och gick inte utanför ramarna.  

 

Jag tänker också på våra explicita regler för hur barnen skulle sitta på bestämda platser, 

behöva lyssna på en vuxen och vänta på sin tur. Barnen hade en viss del inflytande enligt våra 

mått mätt, men långt ifrån vad jag ser som rimligt idag. Det jag utgår ifrån idag är vad barnen 

är intresserade av och att inte avbryta en lek- eller lärprocess som pågår antingen enskilt eller 

i grupp.     

Behöver vi ha samling på förskolan? 
 

Under min utbildning har jag börjat våga ifrågasätta normer och strukturer som vi skapar på 

förskolan, en av dessa är samlingen. Båda samlingssituationerna i min uppsats är något som 

länge har skavt hos mig, vilket har gjort att jag är mer självkritisk mot mig själv som pedagog. 

Jag ställer mig ofta frågan om vi bör ha samling på förskolan? En reflektion är att det helt 

enkelt beror på. Det beror på vilken barngrupp man har framför sig, på samlingens innehåll, 

frivilligheten att vara med eller inte, syftet med samlingen, om det pågår en lek som man inte 

vill avbryta. Av egna erfarenheter handlar det om en fingertoppskänsla som pedagog, man 

behöver känna av situationen man befinner sig i. Här handlar det om att uppmärksamma det 

enskilda barnets önskan men även kollektivet. Det är en avvägning som jag måste möta i mitt 

dagliga arbete och som kanske inte alltid blir rättvist. Med säkerhet kan jag även säga att 

samlingen inte alltid behöver hållas runt en matta och sjunga sånger som en daglig rutin för 

att skapa ett sammanhang för barnen. 

 

Förskolläraren Britta Olofsson har i sin bok ”Meningsfull samling i förskolan” skrivit en 

samlingsguide med frågor och svar som berör samlingen. Hon skriver om att skapa en 

meningsfull, utmanande och spännande samling där barnen blir bekräftade. Vidare nämner 

hon att samlingen är något vi aldrig ska tvinga dem till, vi vuxna ska respektera deras val om 
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de inte vill delta. Barnen ska kunna finna en roll där de känner tillhörighet och pedagogerna 

måste ta hänsyn till barnens olika förmågor och ge dem rätta förutsättningar för att stärka 

deras självkänsla (Olofsson 2010, s. 133-140).  

 

Här blir jag lite kluven när det gäller samlingskulturen som pågår på förskolor och att det blir 

lite av en paradox. Jag kan tycka att samlingen behövs, speciellt i början av höstterminen när 

man får nya inskolningar, med dem allra yngsta barnen på förskolan. Det jag menar är att 

dessa nyinskolade barn har olika erfarenheter och rutiner med sig hemifrån vilket kan leda till 

att det blir lite spretigt när femton nya ettåringar vistas på en avdelning. Att samla in dessa 

ettåringar är en utmaning, men när man börjar sjunga händer det något magiskt. Barnen 

samlas runt om pedagogen, börjar klappa händerna, rör sig till musiken och glädjen börjar 

infinna sig. Inte hos alla barn men hos de flesta. Detta kan jag relatera till mina egna 

erfarenheter med ny inskolade ettåringar. Olofsson tar upp en viktig poäng, samlingen skapar 

inte bara gemenskap men även knyter ihop gruppen (ibid, s. 131). Med det sagt blir samlingen 

en viktig samlingsplats för kollektivet att mötas kring men även att upptäcka varandra. Så 

med andra ord är samlingen något som kan vara bra för att samlas kring och bli bekräftad men 

det viktigaste här är fortfarande att se barnens intresse och inflytande. Desto längre in på 

terminen desto tryggare blir barnen och då kanske inte en vanlig sångsamling är intressant för 

ettåringarna längre. Då gäller det som pedagog att hitta på andra former av samling där barnen 

får delas in i mindre grupper och utmanas på andra sätt.  

 

Olofsson betonar att samlingen ska vara frivillig och det är något som vi erbjuder. Förutom 

när man ska ge viktig information eller bestämma normer och regler, då är det viktigt att 

samla hela barngruppen. En annan viktig poäng är att barnen ska få tillfällen att träna på sitt 

ledarskap med små ledaruppgifter som är noggranna förberedda med stöd av en vuxen för att 

stegvis kunna leda samlingen där barnen känner sig nöjda (ibid, s. 131 & 133). Jag minns 

Calle, Thomas och Ronja i ateljén och deras Darth Vader figur, tänk om jag hade stannat kvar 

med dem i ateljén och gjort mig nyfiken på deras möte och låtit dem komma till tals och 

fördjupat mig i deras samtal. Då hade Calle, Thomas och Ronja varit aktiva deltagare i en 

mindre samlingssituation.  
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Reflektion inom arbetslaget   
 

En viktig del i vårt arbete på förskolan är reflektion kollegor emellan där man pratar öppet om 

pedagogiska frågor. Finns det ingen reflektion är det lätt att det pedagogiska arbetet stagnerar 

och det kan bli barnpassning istället för pedagogisk verksamhet. Eva Schwarz och Carl 

Cederberg som arbetar på Centrum för praktisk kunskap förklarar begreppet reflektion och 

dess innebörd. För att kunna reflektera är det viktigt att vara med barnen, att vara en 

närvarande pedagog som har följt deras tankar och idéer. De skriver att det krävs ett 

engagemang från ledning, mig själv som pedagog och hela arbetslaget för att kunna föra det 

pedagogiska arbetet framåt. Ännu en förutsättning är att skapa tid och utrymme för reflektion. 

Schwarz och Cederberg förklarar närmare om begreppet reflektion, den har flera innebörder. 

Dessa är reflektion-i-handling, reflektion över handlande, reflektion över reflektion. Givetvis 

är inte dessa reflektionsformer isolerade från varandra utan går in i och överlappar varandra. 

(Schwarz & Cederberg 2013, s. 44-49).  

 

Nedan kommer det en kort sammanfattning på de tre första reflektionsformer som är relevant 

för min uppsats.    

 

• Reflektion-i-handling innebär att en erfaren praktiker kan reflektera i en 

handlingssituation och inte behöver distansera sig från den i tid och rum. Pedagogen 

agerar utifrån situationen han eller hon befinner sig i och fattar ett snabbt beslut. 

Sådana handlingssituationer kan exempelvis vara om jag som pedagog ska ta upp det 

gråtande barnet eller avleda med en lek? Ska jag låta barnet rita klart sin teckning eller 

ska jag avbryta? En pedagog får vara med om många sådana situationer under en dag 

vilket gör att pedagogen blir van med att väga för- och nackdelar. Detta kan vara på 

gott och ont och ibland misslyckas man, det finns inget givet rätt svar.  

 

• Reflektion över handlandet handlar om den handlingsprocess man varit med och som 

blir till föremål för reflektion med hjälp av andras perspektiv över situationen. Här blir 

handlandet objekt för tänkandet. Exempel på en sådan handling kan vara om huruvida 

det är ok att prata till ett barn med endast tillsägningar. Här innebär det att kliva bakåt 

ett steg och granska situation som varit tillsammans med kollegor. Självklart kan man 

granska situationen själv men för bästa resultat behöver man andras perspektiv. I 
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reflektionen med andra tvingas man argumentera varför man agerade som man gjorde 

vilket genererar att det egna perspektivet blir tydligare för en själv.  

 

• Reflektion över reflektion är en slags metareflektion som förutsätter andras perspektiv 

för att granska reflektionsprocessen. Man kan ställa frågor som rör verksamheten i 

stort och ta upp begrepp som är viktiga inslag för verksamheten så som fördomar, 

normer uppfostran och så vidare. Här handlar det också om vilka tankar jag har om 

exempelvis uppfostran och förhållningssätt och om de överensstämmer med 

verksamheten. Viktigt att få andras perspektiv för att bli uppmärksammad på det egna 

där denna reflektionsmetod lyfter verksamhetens frågor framåt (ibid, s. 48-49).  

  

När jag tänker på mina berättelser är det reflektionen jag saknade men även tid och utrymme 

för en gemensam reflektion med mina kollegor. Jag kunnat reflektera över mitt eget görande 

och agerande med mig själv men jag kom inte längre än så. Jag var som sagt ingen erfaren 

praktiker som kunde besluta vad som var bäst att göra i den situationen jag befann mig i. När 

jag nu tänker efter hur jag agerade mot Calle, Thomas och Ella i ateljén var det en reflektion-

i-handling men jag misslyckades att hantera situationen då jag inte såg till barnens inflytande. 

Idag skulle jag ha agerat annorlunda över denna handling eftersom jag bär med mig den och 

kan med säkerhet säga att jag har blivit en mer erfaren praktiker än jag var då. Givetvis har 

jag haft mina misslyckanden genom åren men de är betydligt färre idag då jag snabbt kan gå 

igenom dessa handlanden i mitt huvud och agerar efter bästa förmåga.  

 

Vad det gäller berättelsen med de yngre barnen skulle jag och Julia egentligen ha behövt 

filma oss under någon samling för att konkret se vilket förhållningssätt vi hade gentemot 

barnen. Hur vi agerade och interagerade med barngruppen. Julia och jag hade behövt ha en 

reflektion över handlandet och reflekterat över samlingssituationen med övriga kollegor på 

förskolan. Visst kan jag förstå att det känns utlämnande och skrämmande att filma sig själv 

men jag kan påstå att det är nyttigt att se sina brister för att kunna gå vidare i sin utveckling 

som pedagog.  

 

Att reflektera över sitt handlande är en viktig del i sitt yrke som pedagog och att reflektera 

tillsammans med sina kollegor är ännu viktigare. Viktigt på vilket sätt? När det gäller vilket 

förhållningssätt man har på förskolan. Att ha en vuxenmakt på barnen och bestämma över 

barnens huvud om till exempel vart de ska sitta på samlingen. Att avbryta en lek för 
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samlingen, enlig mig som vuxen, är viktigare än leken. Då behövs det reflekteras över dessa 

handlanden och komma överens om hur vi ser på barnen, deras integritet och kunskap. Med 

andra ord, vilket förhållningssätt man ska ha som pedagog till barnen.  

 

Om jag knyter an till reflektionerna ovan upplever jag att reflektion-i-handlandet är något jag 

gör dagligen i min yrkesutbildning och idag har jag blivit mer van att kunna reflektera-i-

handling och kan fatta ett snabbt beslut. Att misslyckas är en del av min utveckling som 

pedagog vilket jag ser som positivt. Genom att jag har blivit mer trygg i min roll som snart 

nybliven förskollärare, kan jag med säkerhet påstå att jag hade stått på mig när Julia tog tag i 

Hugo och lyfte honom. Jag hade inte tvekat en sekund och tagit barnets parti och hänvisat om 

Hugos integritet.  

 

Reflektion över handlandet har jag förstått är en viktig del i yrket, där jag och kollegor kan se 

situationer som uppstått i barngruppen med olika ögon. Att reflektera över 

samlingssituationen med sina kollegor på förskolan är något jag kan sakna, eftersom 

samlingen anses som en daglig rutin. Någonting som bara finns där. Att ta upp ämnet 

samlingen i reflektion kan upplevas som banalt men för att förstå vårt uppdrag ännu bättre 

behövs det lyftas upp inom arbetslaget för att få in andras perspektiv och tankar. För att öka 

kvalitén på förskolan behövs det reflektion över situationer som vi pedagoger upplever som 

svårtolkade och fördjupa oss i dessa.  

 

Att kunna anamma reflektion över reflektion i verksamheten är inte lätt. Här gäller det att alla 

pedagoger som arbetar på förskolan ska kunna stå för samma sak. Exempelvis 

förhållningssätt, hur man ser på barnet och normer och värden. Detta kan ta tid eftersom man 

har olika värderingar och syn på barnet, men det kan också handla om vad man har för 

utbildning och kunskaper.  

 

I min första berättelse med de äldre barnen, hade jag och Carina inte en tanke på att reflektera 

med dem, eftersom vi var upptagna med att förmedla den kunskapen vi ville ge barnen, som 

vi ansåg vara viktiga för dem. Det jag kan minnas är att jag och Carina ibland kunde 

reflektera på stående fot över samlingens innehåll och vad hon tänkte ta upp och varför. Visst 

är det en sorts reflektion i sig men det jag vill åt är att barnen inte var inblandade i samlingens 

innehåll.  
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Slutord 
 

Efter att ha skrivit denna essäuppsats har jag fått betydelsefulla insikter hos mig själv som 

pedagog och om hur jag kan förhålla mig till samlingskulturen framöver på ett professionellt 

sätt till andra kollegor, där jag kan bidra med egenupplevda situationer och olika perspektiv. 

Jag har fått en tydligare bild över reflektionens betydelse, vikten av att kunna delge sina 

tankar och handlingar med kollegor för att kunna fördjupa oss i vårt uppdrag.    

 

Själva skrivprocessen har ändrat mitt tankesätt på samlingen, vilket har varit blottande men 

lärorikt. Blottande på det sättet att jag har fått ge utav mig själv som objekt där andra aktörer, 

så som handledare och kurskamrater, bidragit med sina tankar, synpunkter och granskat mig 

och mitt skrivande. Lärorikt på det sättet att det har bidragit till en större och djupare 

förståelse om hur barn kan få mer inflytande och vara aktiva deltagare när det gäller 

samlingen, det vill säga, att barnen får äga sin samling med stöd av en vuxen. Jag har även 

erövrat ny kunskap om samlingens uppkomst genom att ha blickat tillbaka på det historiska 

perspektivet och vet nu varför den har tagit en sådan stor plats i förskolans verksamhet.   

 

Genom mitt skrivande har jag kunnat reflektera, stanna upp och fördjupa mig i mina 

dilemman med hjälp av relevant litteratur som kommunikationshjälp. Jag har även erhållit ny 

kunskap och insikter om mitt tankemönster kring samlingen. Att jag behöver ta ett steg 

tillbaka, vara självkritisk och reflektera över varför jag gör som jag gör när det gäller 

samlingen.   

 

Kärnan i min undersökning har varit att ta reda på hur barnen ska få äga sin egen samling på 

förskolan. Det jag har kommit fram till är att vi pedagoger måste vara lyhörda, inta ett 

barnperspektiv, ha en emotionell närvaro och vara tydliga ledare för att uppnå detta. En annan 

viktig del är att en bra samling ska vara spännande, utmanande och lustfylld. Innehållet i en 

samling ska även kunna varieras efter barns intresse och ålder och ha inslag av lekar, 

berättelser, musik och drama. 

 

En annan viktig aspekt som har öppnat mina ögon genom skrivandet är att samlingen inte 

behöver vara en återkommande rutin i den dagliga verksamheten. En samling behöver inte 

heller vara under en begränsad tid utan kan vara att läsa en bok med några barn, sitta och föra 

samtal med ett barn eller sjunga sånger med hela barngruppen. Här gäller det att ha en 
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fingertoppskänsla genom att kunna bemästra situationen och vara flexibel gentemot barnen 

eller barnet man har framför sig.     

 

Jag har också prövat att tillämpa det sociokulturella perspektiv som är av stor vikt i förskolan. 

Där språk, sociala sampel och kommunikation kan ske i kollektivet men även för det enskilda 

barnet. Det beror också på förhållningssättet jag har som pedagog och hur jag väljer att se på 

barnet. Vilket kräver en stor medvetenhet och självkritik som pedagog att kunna analysera det 

arbete man gör på förskolan.    

 

Jag hoppas att min essä hjälper andra pedagoger som ställs inför liknande dilemman.  
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