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 Abstrakt 

 

Studien handlar om hur och vad pedagoger i förskoleklass gör för att synliggöra barnet i 

samlingen och hur detta är kopplat till lärandet, samt vilken effekt pedagogernas olika 

metoder kan få på barnens läroprocess. Syftet var att diskutera och beskriva dessa 

problemområden. Denna studie utfördes i tre olika förskoleklasser, med två pedagoger från 

varje skola.  

Det som framkommit i observationerna och de kvalitativa intervjuerna är att pedagogernas 
olika metoder att synliggöra barn och deras lärande vid samling, är verktyg för att främja 

barnets tillit, trygghet och lärandeprocesser. Samlingen har även visat sig vara situerad till 

lärandemiljön och dess deltagare.  

Nyckelord; Samlingen, lärande och lek. 

Förord 

Till att börja med skulle jag vilja tacka min svägerska Katja, som har varit ett stort stöd och 

hennes skrivkunskaper har varit en vägledning i hur jag skulle gå tillväga i mitt arbete med 

studien. Tack Katja, jag skulle inte ha klarat det utan dig.  Min familj vill jag tacka för att de 

har funnits med mig och gett stort stöd och positiv feedback när det har varit svårt att komma 

vidare. 

Jag har även haft stor hjälp av min handledare Marie – Louise, som har ett oändligt tålamod 

vilket är guld värt. Tack, Marie-Louise. Andra som varit inblandade i mitt arbete är mina 

responskamrater som har varit trevliga och gett mig goda synpunkter och nya idéer. Jag är 

tacksam för dessa och har kommit framåt i mina egna tankar genom era reflektioner och vill 

därför avsluta med att säga att jag hoppas vi träffas igen och tack för den tid ni lade ner på att 

läsa mitt arbete.    

Sofia Lindberg  
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1. Inledning 

Efter att ha deltagit i olika förskoleklass verksamheter som student och gjort den 

verksamhetsförlagda utbildningsdelen där, fick jag det intrycket av att barnen uppskattar när 

vuxna engagerar sig i samlingen. Eftersom barnen jag mötte där var intresserade av att få 

utforska och ta del av de aktiviteter som pedagoger hade utvecklat och framfört, detta har 

väckt funderingar hos mig om och när barnen uppfattar lärarledda aktiviteter som ett 

inspirerande och lustfyllt samspel eller om dessa definieras som ett ”måste”.  

Det jag har upptäckt i förskoleklasser är att barn har en egen, inre ”larmklocka” i sig. Denna 

säger ifrån när samlingsaktiviteter blir för långdragna och för lektionslika, även när lärare är 

engagerade. I Lpo 94 (2006) beskrivs det att när pedagoger lyckas fånga barns intresse ges 

förutsättningarna till barnet, att på ett inspirerande och kreativt sätt utvecklas i sitt lärande.  

Denna studie kommer att bygga på hur pedagoger synliggör barnet för att stimulera dennes 

intresse och lärande, det vill säga, vad och hur pedagogen gör för att åstadkomma detta 

genom att på olika sätt använda samlingen för detta syfte.  

Orsaken till att jag har valt att fokusera på denna frågeställning, är att jag i mitt kommande 

yrke kommer att använda samlingen som ett lärandeverktyg och därför vill skapa mig en 

uppfattning om barnen utvecklas och känner sig delaktiga i sitt lärande och hur det främjar 

(till) en trygg och kreativ miljö. 

Sammanfattningsvis intresserar jag mig för samlingen för att jag anser att den kan vara viktig 

på många sätt, som till exempel att synliggöra barnen, skapa trygghet i grupp samt fungerar 

som grund för lärande på ett varierande sätt. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att beskriva och diskutera pedagogers olika sätt att synliggöra barnet och 

dennes lärande vid samling i förskoleklass.  

 Hur synliggörs varje barn i samlingen? 

 Hur gör pedagogerna för att fokusera på barnets lärande i samlingen? 

 Vad vill pedagogerna lära barnen i samlingen och vad anser de att barnen lär sig 

i samlingen? 



 
 

6 

 

2. Bakgrund 

2.1 Samlingens betydelse ur ett historiskt perspektiv 

Samlingar förekommer närapå oavbrutet inom alla förskoleklasser i dagens 

förskoleverksamhet och kan ses som en del av pedagogens uppdrag. Detta kan läsas i läroplan 

94 för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem (Utbildningsdepartementet 

2006), där det skrivs att kunskap inte är ett entydigt begrepp och att pedagoger bör se till 

barns olikheter för att kunna anpassa sina sätt att inspirera barn till att vilja lära. 

”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I 

skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas.”(Utbildningsdepartementet 2 006:6).  

  

Davidsson (2000) framhåller att inspirationen till förskolans samlingar kommer från Tyskland 

och Fröbels pedagogik och uppmärksammades under senare delen av 1700-talet, då han 

startade den första ”kindergarten” det vill säga ”förskola” för små barn. Syftet med samlingen 

var då, samma som i dag, det vill säga, att utgöra en social plats där olika aktiviteter, 

kunskaper och omvårdnad ska främja barnens lärande. Dock har inte lärandet vid samlingarna 

varit utformat på samma sätt genom tiderna. Vallberg Roth (2002) berättar att olika tankar om 

vad och hur barnen ska lära sig, exempelvis gudsfruktan och respekt för sina medmänniskor, 

har styrt samlingen. 

Fröbels pedagogik som handlade om att barnen skulle lära sig om lekgåvor och naturen som 

gudomlighet, följde med in på 1800-talet. Fröbelspedagogiken hade fått fotfäste i många typer 

av barnomsorg under lång tid, men eftersom kristendomen var ett stort inslag i 

bondesamhällen, så hamnade Fröbelspedagogiken också därefter på undantag i Carl af 

Forsells småbarnsskolor som under 1850–talet ansåg att barnen skulle lära sig att vara rena 

och väluppfostrade samt att respektera gud och sina medmänniskor. Även ansåg Carl af 

Forsell att barnen som var mellan 2-7 år gamla (Vallberg Roth 2002 s.35), skulle lära sig att 

skriva och läsa med hjälp av stavningspinnar och ljudning av bokstäver. Barnen började 

dagen med att samlas vid sina bänkar för att be morgonbön och sjunga psalmsånger. 

Vallberg Roth (2002) fortsätter med att skriva om att 1899 öppnades den första, av Fröbel 

inspirerade, barnträdgården i Sverige av Maria Moberg. Vid denna tid var pedagogernas 

uppgift att stärka barnets moraliska fostran, vilket kunde handla om vad som var rätt och fel i 

olika sammanhang i vardagen. Barnen skulle även lära sig flit, lydnad och hjälpsamhet. I 

leken och undervisning fick barnen bekanta sig med Fröbels lekgåvor och den första var 

bollen som symboliserade jorden. Samlingen bestod dock inte i huvudsak av lekgåvorna utan 

av morgonbön för alla barn mellan åldrarna 1-7 år.  

1930-1940 skedde en förändring, då vetenskap och rationalitet skulle ersätta tro och tradition i 

barnverksamheterna och fokus skulle ligga på den pedagogiska fostringsuppgiften. Man 

skulle vägleda barnen i deras utvecklings- och lärandeprocesser, detta ansåg bland annat Alva 

Myrdal var av vikt för att barnen skulle få en bra start i livet. 

Samlingen bestod dock även under detta tidsskede av morgonbön och sjungandet av psalmer 

vid samlingarna. Davidsson (2000) beskriver att under 1970- talet talades det om samling, 
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men då i grundskolan. När läraren hade samling satt barnen i sina bänkar och syftet med 

samlingen var även då en social sammankomst som skulle skapa en gemenskap i barngruppen 

samt ge läraren möjlighet till att informera barnen om dagens sysslor och skapa sig en 

närmare relation till barngruppen.  

I slutet på 1980-talet och början på 1990-talet började grundskola och förskola med ett 

närmare samarbete, och under samma tidsperiod öppnades de första förskoleklasserna. 

Förskoleklasserna blev då en förberedelse inför grundskolan. Förskolans samlingstradition 

följde med in i skolans värld och integrerades med dess skolsamlingar. Detta resulterade i att 

barnen bland annat fick lära sig att sitta still och lyssna, att räcka upp handen och de fick även 

korta uppgifter att arbeta med. Rubinstein Reich (1993) skriver även hon om samlingen och 

menar att den var mer undervisningslik i förskoleklass än i förskolan. Skillnaden mellan 

förskoleklass och skola låg dock i att samlingen i förskoleklass var kortare och innehållet mer 

varierat med lekfulla inslag för att barnens intresse inte skulle försvinna.  

Wahlström (1993) menar att pedagogens roll i barngruppen är att stärka individerna och skapa 

en trygghet som ska ge förutsättningarna för ett balanserat samspel och utbyte av varandras 

kunskaper. Författaren poängterar att om trygghet ska infinna sig behöver pedagoger 

synliggöra det enskilda barnet och deras lärande genom beröm och intresse för vad barnet har 

att berätta eller tillföra i barngruppen. Varje barn behöver synliggöras för att det är en 

bekräftelse för barnet att det är lika värdefullt som alla andra i gruppen. Wahlström (1993) 

skriver vidare; 

”Att utveckla sin personlighet, att förtydliga sin identitet eller att växa i 

självförtroende, hur går det egentligen till? Ja, man kan inte göra det på egen 

hand. Lika lite som man kan växa till en social individ på egen hand. Det är i 

samspelet mellan människor, som jag kan bli tydligare för mig själv och 

andra.”(Wahlström, 1993, s.30) 

Piaget (1968) hävdar även han att barnet endast kan stärkas i den sociala gruppen, i samspelet 

med andra barn i samlingen och därigenom känna sig bekräftad. Detta sker genom att barnets 

beteende, intresse eller frågor blir centrum för en positiv dialog eller handling i gruppen på ett 

sådant sätt att detta hänvisar tillbaka till barnet.   

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005), engagerar sig pedagoger mer eller mindre i att få 

samlingen till att vara ett lärandeverktyg, genom att lyssna till barnens intresse och göra dem 

delaktiga. Dahlberg, Moss och Pence (1999) berättar att barnen blir styrda in i olika uppgifter 

och lekar av den vuxne med hjälp av instruktioner på olika sätt, som till exempel skiftande 

interaktioner i grupp, lärarledd lek samt par- och ensamaktiviteter. Knutsdotter Olofsson 

(1996) menar att leken är ett lärande verktyg som oftast synliggör alla barn, eftersom 

deltagarna bör vara delaktiga för att leken ska fylla sin mening som ett lustfyllt lärande och 

samspel.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) fortsätter och beskriver att det är hur barnen uttrycker sig i 

det pedagogiska sammanhanget som ger betydelse till de upplevelser och fantasier de har av 

verkligheten. Även diskuterar författarna i deras text, om hur mycket barnen tar till sig, av det 

som pedagogen erbjuder eller om det enbart är barnets sociokulturella bakgrund och situation 

som styr deras handlingar vid samlingen, det vill säga deras upplevelser och erfarenheter. 

Författarna fortsätter att framhålla värdet att ta till sig ett förhållningssätt som bygger på 
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barnens intresse och menar att genom detta har den pedagogiska samlingen större chanser att 

lyckas. 

Thörne (2007) anser att enligt hennes undersökning är samlingen viktig, för den gestaltar 

närheten som ska byggas upp mellan barnen och därmed bli en trygg gemenskap för alla barn 

i samlingen som slutresultat. I samlingsringen ser alla barn varandra och på så sätt blir barnen 

synliggjorda för varandra. Skribenten fortsätter att beskriva om att pedagogens funktion kan 

betyda olika saker beroende på var pedagogen befinner sig, det vill säga sittande i ringen eller 

på en stol vid ringen. Förhåller sig pedagogen sittande vid barnen i ringen blir 

förutsättningarna att barnen ser denne som en likvärdig deltagare, i motsats till om pedagogen 

sitter på en stol så får denne en funktion som ”ordningsman” eller ledare. Vygotskij (2005) 

menar dock att barn behöver vägledning, men det är inte nödvändigt att det är av en vuxen 

utan det fungerar även med andra barn. Barnen kan vara till varandras hjälp för att förstå och 

lära av olika sammanhang. 

2.2 Definition av samlingen i studiens sammanhang 

I studien har ordet samling följande definition. Det är en plats där alla förskoleklassbarn och 

pedagoger i verksamheten möts och utför olika aktiviteter. I samlingen pågår ett ständigt 

utbyte av kunskaper och erfarenheter. Barnen skapar gemenskap, närhet och trygghet som i 

sin tur främjar deras lärandeprocesser. Samlingen nämns inte i Lpo 94 (2006) och finns inte 

omnämnd som en specifik undervisningsmetod.   

2.3 Interaktion i samlingen 

Wood (1988) menar att barn vill vara delaktiga och anpassar sig till barngruppen de vill ingå 

i. Detta gör barnet genom att förhandla om olika värderingar, med olika individer. Barnet lär 

sig, vid upprepade tillfällen, hur denne ska tänka för att bli en fullgod medlem. Detta är barn 

medvetna om, anser Wood (1988), därför kan de med sitt eget tänkande utvecklas. Han 

tillägger att när barnen får synliggöra sina tankar, föra en dialog och reflektera är det en viktig 

del i anpassningen till barngruppen. 

Tullgren (2004) diskuterar om pedagogers olika ledarskap vid samlingen. Detta ledarskap kan 

endast uppnås om barnen i samlingen upplever samlingen som meningsfull och känner sig 

trygga i barngruppen. Författaren tar också upp att ett barn kan vara väldigt psykiskt starkt, 

men ändå inte ha kontroll över situationer och känslor som uppstår. Vissa pedagoger har 

kompetensen att hjälpa barn att integrera med barngruppen, men för andra pedagoger är det 

nästan omöjligt.  

Tullgren (2004) menar att en del pedagoger har i förväg bestämt sig för hur de ska kunna 

styra in vissa barn i olika aktiviteter och har då en tanke om vad som definierar barnets 

intresse i fråga. Detta kan yttra sig i att en tolkning görs av vad barn är och behöver. 

Skribenten skriver vidare om att det inte bör handla om makt inom verksamheten, om det är 

pedagogen eller barnen som har den, utan det bör vara ett synsätt som är byggt på demokrati, 

vilket i sin tur skapar en positiv miljö och bejakar frihet för utveckling bland barn och 

pedagoger. 

Gren (2001) menar att om pedagogen möter barngruppen med tålamod, uppmuntran och 

beröm i deras handlingar, så utvecklas barnet i sin tillit för sina egna handlingar och lärande. 

Om pedagoger dessutom bekräftar barnet, det vill säga att pedagoger ser individen som en 

resurs, visar intresse i dennes lärandeprocesser och engagerar sig i önskemål samt är ödmjuka 
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vid felande, så kan pedagoger också ge barnet en trygghet och självsäkerhet i sitt 

”identitetsbygge”, vilket stärker dem att ta initiativ till olika handlingar.  

Hundeide (2006) delar sina tolkningar med Tullgren (2004) och anser att; för att kunna vara 

en professionell pedagog krävs det att denne är införstådd i människors emotionella och 

rationella världar. Detta för att kunna gå vidare i sina utvecklingsarbeten med barn och 

kollegor.  

2.4 Vad ska barn lära sig i samlingen? 

Fröbel (2005) menar att barn behöver få veta vad som är rätt och fel, även om barn är fria till 

sin natur, detta för att kunna anpassa sig till rådande situationer och få en grund av vad  som 

förväntas av dem och hur de ska nå dit, inte bara som barn utan senare i livet, som vuxna. 

Tullgren (2004) anser även hon att korrektion av barnens beteenden är nödvändigt, men hon 

tar upp ett mer reflekterande sätt att vägleda barn i detta sammanhang. Genom reflektion kan 

barngruppen hjälpa varandra att lära sig om exempelvis solidaritet och vikten av att värna om 

närmiljön, så som det är beskrivet i värdegrunden ur Lpo 94 (2006).   

Hundeide (2006) beskriver människor som beteendeväxlande individer. Han påstår att vi lär 

oss automatisera vissa handlingar, utan att behöva upprepad korrektion i grupp, för att passas 

in i verksamheter. Han mera dock att vid andra tillfällen låter vi oss påverkas och reagera efter 

den egna erfarenhetsbasen, vilket kan vara tidigare upplevelser, familjeförhållanden och 

dylikt. Tullgren (2004) anser dock att pedagoger genom korrektion kan få fram gemensamma 

beslut i barngruppen.  

Tullgren (2004) framhåller att belöning till barn inför barngrupp kan ha ett gott utfall, 
eftersom barnet får en positiv respons på sitt handlande, och då blir synliggörandet av barnet 

önskvärt och rätt inom barngruppens normer. Genom att individer kan vara självanalytiska 

kan de därför utvecklas och styra sina handlingar mot ett utsatt mål. Även reflektion och 

dialog med andra ger nya vägar till egen utveckling . 

2.5 Att synliggöra barnen i det pedagogiska arbetet    

Författaren Møklebust (1994) betonar pedagogen och dennes förhållningssätt i samlingens 

skiftande utfall och menar att pedagogers tidigare erfarenheter och sociokulturella bakgrunder 

samt verksamhetens miljö spelar stor roll i hur pedagoger förhåller sig till barngruppen. 

Møklebust (1994) skriver följande;  

”Som person medför du något av dig själv inom de ramar där du ska verka, något 

som antingen kan blomstra eller vissna. Du själv som människa eller pedagog 

ändrar dig efter var du är, vem du är tillsammans med och hur ditt liv i allmänhet 

utvecklas för tillfället.”((Møklebust, 1 994:14)  

 

Simeonsdotter Svensson (2009) tar även hon upp betydelsen av pedagogernas förhållningssätt 

i samlingen och vad som ses som det bästa förhållningssättet, det vill säga, att utgå utifrån 

barns olikheter och intresse. Hon menar att pedagoger bör göra innehållet av samlingen så 

synlig som möjligt med barnens hjälp. Simeonsdotter Svensson (2009) diskuterar samma sak 

som Knutsdotter Olofsson (1996), vilket är att barns erfarenheter ska ligga som grund i den 

pedagogiska verksamheten. Skribenten (2009) fortsätter beskriva om att pedagogers aktiva 
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dialog med barnen utvecklar, inte bara barnen, utan även den verksamma pedagogen. I citatet 

nedanför, kan det utläsas om att det är viktigt för barn att få synliggöra sig själva och sina 

tankar med varandra för att skapa sig en förståelse, för hur andra barn i samlingen uppfattar 

situationer som inträffar. Även pedagoger kan skapa sig en förståelse av vad barn anser 

intressant, genom att lyssna till deras dialoger med varandra. 

”Individen blir medveten om andras attityder/perspektiv genom dialog. För 

att kunna identifiera barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter i 

den pedagogiska samlingen, är betydelsefullt att belysa hur mötesplatsen 

kan gestalta sig utifrån olika perspektiv.”(Simeonsdotter Svensson, A 2009; 

45) 

Åberg och Lenz Taguchi (1999) resonerar om hur och vad som fångar barnens intresse i 

samling och vad som var uppskattat, vilket visar sig vara barnens funderingar och intresse, 

vilket på bästa möjliga vis bör utgöra större delen av samlingen. Författarna menar att då blir 

samlingen till en positiv och förväntansfull aktivitet för barngruppen.  Pedagoger bör 

ifrågasätta sitt förhållningssätt genom att analysera och reflektera över sitt handlande i 

barngruppen för att få en bättre bild av sig själv, samt hur de skulle kunna utveckla barnens 

förmågor i samlingssituationer. Frågan författarna ställer sig själva är; för vem har vi 

samling? De kommer då fram till att det är för barnen och endast genom barnens intresse kan 

samlingarna bli meningsfulla. Citat beskriver om hur pedagoger får insikt om hur de på ett 

bättre sätt ska kunna göra barnen synliga i samlingen och lyfta deras lärande, kunskaper samt 

fånga deras intresse.  

”Kanske skulle man kunna likna det som hände vid att vi pedagoger lämnade 

rollen som skådespelare i samlingen för att istället fungera mer som regissörer 

och barnens roll förändrades från att vara åskådare till nu bli huvudpersonerna.” 

(Åberg, Lenz Taguchi 1999; 37) 

Knutsdotter Olofsson (1996) diskuterar innebörden av att förstå avsikten med barns 

handlande, att se hur barn lär och förstår sin omvärld. Genom att anpassa lärande situationer 

efter hur barn tar till sig kunskap, ger man som pedagog en förutsättning för barn att lyckas i 

och glädjas av undervisningen. Pedagoger har inte någon övre gräns för sin utveckling 

tillsammans med barn menar författaren. Hon anser även att pedagoger, som har ett 

förhållningssätt som bygger på att inte sätta gränser, utan strävar för att utvecklas och vara 

kunskapssökande med barnen, växer i sin yrkesroll.   

Thörne (2007) tar även upp att barnen får träning i att se sitt handlande i förhållanden till 

kamrater i samma ålder, pedagoger och äldre barn. Med detta menar hon att barnen skapar en 

egen bild av hur de ska förhålla sig till olika individer. Simeonsdotter Svensson (2009), 

Thörne (2007) och Rubinstein Reich (1993) menar att förskoleklassverksamheten är en social 

plats och ska bygga på att barnen lär sig samspela och vara kreativa med varandra, det vill 

säga kunna känna deltagande, dela kunskaper och respektera andras åsikter samt vara 

solidariska med mera. 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) diskuterar i sin text om att pedagoger ska kunna se 

till varje barns erfarenhetsvärld och försöka bemöta dem i deras vardagsämnen för att skapa 

förståelse och lust för aktiviteterna i verksamheten. Skribenterna tar även upp vikten av att 

pedagogerna och barnen reflekterar och för fram sina idéer med varandra. 
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”För att barn skall tala och reflektera fodras att de är engagerade och 

intresserade av innehållet. Innehållet måste därför vara meningsfullt för dem. 

Den vuxne behöver också uppmärksamma dem på vad hon vill att de skall 

utveckla sin medvetenhet om. Läraren kan be dem berätta vad de gör, vad som 

händer eller hur de tänker, hur de löser problem eller vilka idéer de har om en 

viss situation eller specifikt innehåll.”(Pramling Samuelsson, I & Mårdsjö, A- C, 

1997; 47) 

 

2.6 Pedagogens roll   

I en avhandling av Simeonsdotter Svensson (2009), skrivs det om att pedagogers kunskap och 

förståelse är viktiga för samlingen och resultatet av denna. Författaren skriver om att ta 

barnens perspektiv för att veta vad och hur pedagoger bör göra i praktiken för att fånga barns 

intresse. Hon menar också att den aktiva handlingen att ge barn feedback och möjliggöra 

deltagande samt att se barns perspektiv är delar i en helhet av ett gemensamt uttryck för 

innehåll av en professionell verksamhet och pedagogiskt förhållningssätt. Thörne (2007) 

liksom Simeonsdotter Svensson (2009) menar i sin forskningsrapport att sexårsverksamhetens 

syfte är att barn ska lära sig normerna och reglerna som krävs av dem i den övriga 

skolverksamheten. 

Thörne (2007) fortsätter med att beskriva att det är verksamhetens normer och regler som styr 

verksamheten. Det är pedagogerna som planerar innehållet och gör barnen delaktiga i denna 

genom olika metoder. Barnen ska få synliggöras via olika moment som till exempel frågor, 

egna berättelser och ansvars områden. Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att 

forskning inom förskola och förskoleklass har under en längre tid varit i fokus, forskningen 

har tagit sin utgångspunkt i att barnet ska få synas och deras ”röst ska bli hörd” det vill säga 

att pedagogerna ska vara mer uppmärksamma på det enskilda barnet och dess intresse. 

Barnets intresse och önskemål ska pedagogerna sätta främst i sitt arbete, för att främja ett 

lustfyllt lärande och ge ett meningsfullt innehåll i samlingen och resten av barnets vardag.   

Fröbel (2005) berättar utifrån sina observationer av barn; att de lär sig genom skolans miljö, 

det vill säga genom pedagogers förhållningssätt och uppmuntran samt tillrättavisningar, om 

hur och vad de bör och inte bör göra för att agera på ett sätt som överstämmer med 

samhällsnormer och regler. Tullgren (2004) diskuterar i sin avhandling om hur och vad som 

sker när ”makten” är fördelad på olika sätt, det vill säga när individen, den vuxne eller 

gruppen bestämmer. Hon tar upp samlingen som ofta kan ses som en situation där pedagogen 

har makt över barnens ”görande” och hur samt vad som skall hända under dagen i 

verksamheten. Barnen blir korrigerade i samlingen genom tillrättavisning, turtagning och 

tillåtanden. I hennes undersökningar vid olika förskolor såg hon att barnens delaktighet och 

lärande skedde på de vuxnas villkor i samlingen. Men hon tolkar dock att pedagogerna vid 

sina val av innehåll försöker se till att skapa ett intressant och lustfyllt lärande genom 

spänning och tokiga påhitt i aktiviteterna som ofta lockar barnen till skratt.   

Rubinstein Reich (1993) samt Åberg och Lenz Taguchi (2005) diskuterar i sina studier om 

samlingen och menar att det går att avläsa på barn om pedagogerna lyckats fånga barnen 

genom sitt förhållningssätt. Barnens ointresse, menar författarna, kan ses genom till exempel 

att; barnen letar efter andra aktiviteter som kan sysselsätta dem och blir därför okoncentrerade 

när de inte känner sig synliggjorda, intresserade eller delaktiga. Författarna menar att 
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pedagoger bör förhålla sig till barns intresse i samlingen genom att följa upp barnens 

diskussioner och låta barnen vara en del i sin planering av verksamheten, allt för att främja 

barnen i sina läranden.  

Vygotskij (1998) skriver, för att barn ska lära sig olika saker i sin vardag behöver deras 

intresse fokuseras på just det objektet denne ska lära sig av. Han berättar vidare om att barn 

ofta imiterar vuxna och lär sig av detta. Den vuxna bör uppmärksamma barnet på vad som 

ligger i fokus eftersom barns fokus ligger inom deras referensrammar av tidigare 

upplevelser och situationsbundet intresse. Vygotskij (1998) anser att barn är nyfikna och 

vill förstå samt lära sig saker i deras omvärld. Barn imiterar för att skapa en egen förståelse 

vilket de gör när de knyter an till tidigare erfarenheter, som liknar samma situation de 

befinner sig i. De erövrar större delen av sin sociala arena genom att föra dialog med både 

vuxna och andra barn, det vill säga att barnets språk blir mer nyanserat, de bildar sig en 

uppfattning om i vilka sammanhang ord kan användas för att få rätt budskap, men även 

tränar de sig i att skapar sig en förståelse för hur andra barn samt vuxna tänker.  

I Lpo 94 (2006) kan det läsas att skolans verksamheter är en plats där socialpraktik 

utspelar sig. Denna praktik bör ge barnen en träning som hjälper dem handla utifrån 

eget förhållningssätt och normer som de förvärvat genom de kunskaper de lärt sig 

genom praktiken. I praktiken det vill säga i förskoleklassverksamhet, är det ju någon 

som bör visa barnen det gemensamma förhållningssättet så som normer och regler för 

hur och vad som barnen ska förhålla sig till. Denna uppgift ligger främst på 

verksamhetens pedagoger att synliggöra för barnen genom sitt sätt att arbeta och 

bemötande av barnen. 

2.7 Pedagogers fokus på barns lärande   

Mead (2001) poängterar att barn är olika och lär sig olika fort och därför måste pedagoger 

anpassa sina metoder efter den individuella inlärningsprocessen som barn äger. Pedagoger bör 

förstå att barn behöver lära sig igenom olika delar, för att nå en helhet i sitt kunskapande. 

Mead (2001) anser att det är bra att pedagoger kan uppmuntra barnen till ett lekande lärande, 

men pedagoger har också till uppgift att förbereda barnen för den vuxna rollen genom att lära 

dem ett socialt beteende. Han fortsätter att berätta att barn behöver mer än lek, de behöver lära 

sig saker som är allmänbildande som ger dem förutsättningar att lyckas i livet. Mead (2001) 

fortsätter beskriva att yngre barn det vill säga barn som ska övergå till skola från 

förskoleverksamhet behöver få en mjuk övergång där leken tonas ut eftersom, detta för att 

barnen bör få chans till att vänja sig vid rutiner som förut inte funnits. En mjuk övergång kan 

betyda att fokus läggs på lärandet istället för på ”den fria leken”, det blir mer naturligt under 

lektionen. Det bästa sättet menar Mead (2001) är att leka sig över till lärande, det vill säga att 

öka lärandet i leken under lärarleda aktiviteter. Vygotskij (1998) och Mead (2001) menar att 

barn lär sig genom att imitera och utvecklar sitt lärande genom att ha social kontakt med 

vuxna och andra barn.   

Mead (2001) diskuterar om att barn leker sig till lärande i deras yngre år i förskolan och att 

leken är en viktig del i lärandet eftersom barn utvecklar förståelse för andras handlande, 

genom att själva ”leka andras handlingar” som till exempel doktor och patient. Att se varför 

och hur barn lär sig är en vinst för pedagoger, eftersom lärandet kan anpassas till barnet på så 

sätt att lärandet synliggörs ur barnets perspektiv. Genom förståelse för barns lärande kan 

pedagoger dra paralleller till andra områden, som denne vill undervisa om och på så sätt nå 
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fram till barnet. Även Fröbel (2005) skriver att pedagoger kan hjälpa barn att förstå sitt 

lärande, genom att gå tillbaka till en av barnets tidigare upplevelser. Han anser även att 

pedagoger kan uppmärksamma vad, hur och varför barnet är och gör på ett visst. Med denna 

metod kan pedagoger vägleda barnet till att skapa förståelse för innehåll i undervisningen. 

2.8 Förankring i styrdokument    

I Lpo 94 (2006) förankras mina frågeställningar om hur pedagoger synliggör varje barn i 

samlingen med att skriva ”Skolan skall vara öppen för skiljda uppfattningar och uppmuntra 

att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana.” (Utbildningsdepartementet 2006 s. 4). 

Det kan även utläsas från Lpo 94 (2006) hur pedagoger bör fokusera på barnen för att de ska 

främja lärandet, det vill säga att alla som verkar i skolan ska arbeta på ett sätt som gynnar varje 

enskilds individs trivsel och barnens egenart så att de kan utvecklas i sitt lärande utifrån sitt 

eget sätt att lära. ”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten.” (Utbildningsdepartementet 2006 s. 3). ”Skolan skall främja elevernas 

harmoniska utveckling. Det skall åstadkommas genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsform.” (Utbildningsdepartementet 2006 s. 6). 

Lpo 94 (2006) beskriver att skolans uppdrag är att överföra grundläggande värden som ska 

förbereda barnen för ett liv i samhället. Vidare poängteras det att skolan ska sträva mot att 

eleverna utvecklar sitt eget lärande, tillit till sina förmågor, trygghet och lär sig att visa respekt 

och hänsyn mot andra. Lärandet ska ske i skapande arbete och att lek är en väsentlig del i 

barnens lärande. Dock tar inte Lpo 94 (2006) upp någonting om samlingens plats i 

förskoleklass, utan betonar att kunskap kan uttryckas genom olika sätt och där ibland nämns 

lek, samarbete, skapande, musik, dans, drama och dialog. 
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3. Metod 

Detta är en kvalitativ studie som byggs på observationer av förskoleklassers samlingar och 

intervjuer med dessa pedagoger . Observationerna är skrivna i protokollform och utgår utifrån 

problemfrågorna som är preciserade i syftet. Eftersom data på så sätt att bli mer beskrivande 

och möjligheten till att stödja studien med pedagogernas citat blir genomförbart. Intervjuerna 

har strukturerade frågeställningar, med vilket menas att de är i en viss ordning för att få fram 

den information som anses relevant för studien. De intervjuade har haft tillfällen att göra 

tillägg till sina svar och ge förklaringar. Därför valdes kvantitativa undersökningar bort, så 

som enkätundersökning. 

Kvale (1997) och Patel och Davidson (2003) beskriver intervjuer, observationer, strukturerade 

frågeställningar och löpande protokoll som tillvägagångssätt för att uppnå goda resultat i 

undersökningar av till exempel människors beteenden och tankar. Kvale (1997) anser att 

kvalitativa intervjuer är relevanta för att skapa sig en bakgrund till vilket perspektiv individer 

har av hur de arbetar eller varför de utför moment på ett visst sätt. I denna studie gäller detta 

pedagogerna i de olika förskoleklasserna och deras arbete med samlingen som 

lärandeverktyg.  

Denna undersökning kommer att genomföras så som det beskrivs av Kvale (1997), det vill 

säga med ett fenomenologiskt perspektiv på intervjuerna. Patel och Davidsson (2003) 

beskriver att det fenomenologiska arbetssättet har till syfte att undersöka hur människor 

förhåller sig till omvärlden. Eftersom människor ändrar sina ställningstaganden och utvecklas, 

finns ingen lagbundenhet till att studiens information ska vara beständig i tiden. 

Observationerna liksom intervjuerna är kategoriserade i färger, eftersom skolorna är 

anonyma. Sedan är observationerna samt intervjuerna sammanfattade i anslutning till syftets 

frågeställningar, för att se likheter och skillnader i studien (Patel och Davisson 2003). 

Studien kommer att ta hänsyn till olika lärandeperspektiv, det vill säga tolkningar som görs 

utifrån att individer har olika erfarenheter och sociokulturella bakgrunder. Insamlade data från 

intervjustudier kan vara svårtolkade. Detta eftersom syfte och erfarenheter är olika för alla 

individer.  

Jag kommer att observera varje pedagog en gång, för att se deras olika sätt att genomföra 

samlingen på och vad dessa innehåller. På detta sätt dokumenteras deras enskilda arbete med 

barnen vid samlingen. Efter observationerna och intervjuerna, kommer insamlad data att 

bearbetas och sammanfattas för att möjligtvis se likheter och olikheter, som visat sig i 

förhållande till den tidigare genomgångna litteraturen (Patel och Davidsson 2003). 

3.1 Urval och genomförande 

De personer jag valt som undersökningspersoner är 6 pedagoger som är verksamma i 

förskoleklass. Kvale (1997) menar att det viktiga, inte ligger i hur många personer man 

intervjuar, utan i att få svar på det man söker i sin undersökning för att få validitet som stödjer 

studien.  Jag valde att undersöka 3 förskoleklasser och 6 pedagoger som är verksamma inom 

dessa. Jag gav pedagogerna möjlighet till att vara anonyma. Detta för att det inte är relevant 
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att namnge personerna och för att anonymitet, enligt Patel och Davidson (2003)  är ett sätt att 

ta hänsyn till undersökningspersonens integritet.   

Observationerna varade den tid som samlingarna pågick i de olika förskoleklasserna. Detta 

motsvarar en tid på cirka 15- 30 minuter. Dessa observationer kompletterades med intervjuer 

av pedagogerna som varade mellan 20-60 minuter, tiden berodde på pedagogens möjligheter 

(till) att avsätta tid för genomförandet av intervjun. 

Pedagogerna som intervjuades har jag tidigare haft kontakt med vid åtskilliga tillfällen. Kvale 

(1997) menar att det kan vara till fördel att intervjua personer som man har haft eller har en 

social kontakt med och har fört en dialog med, detta eftersom intervjuaren och den 

intervjuade redan har en uppfattning om varandra och behöver därför inte tid för att bli 

bekanta sig med varandra. Intervjun kommer äga rum efter observationen, eftersom jag vill 

undvika att pedagogernas förhållningssätt möjligen kan påverkas av insikter de gör under 

intervjun och att de kan känna sig pressade, till att bevisa sin yrkeskompetens på ett onaturligt 

sätt, vilket i sin tur kan påverka resultatet och tolkning av data i ett senare skede. Patel och 

Davidson (2003) påpekar att det är relevant att informera om intervjuns syfte för att skapa 

trygghet och få en förståelse inför studien. Intervjun bör inte heller vara för långdragen, 

eftersom den intervjuade kan bli upp stressad eller uttröttad av exempelvis tidsramen denne 

måste förhålla sig till, det kan i sin tur resultera i att svaren på frågorna blir kortfattade och 

inte uppfyller sin avsikt till att ge stöd till studiens resultat. 

Patel och Davidson (2003) ger i sin text exempel på intervjufrågornas utformning, en av dessa 

metoder användes, strukturerade frågor, vilket innebär att det finns en begränsad tolkningsram 

för de intervjuade när de ska tolka frågorna. Jag gjorde en kvalitativ intervju som kommer att 

utgick från ett fenomenologiskt perspektiv i dialogen. Med detta menas att forskaren försöker 

förstå människors olika tankesätt och skapa sig en förståelse för dessa. I dessa intervjuer 

upprepas den intervjuades svar i en motfråga, detta för att frågan ska förstås på rätt sätt utifrån 

den intervjuade. 

3.2 Val av metod 

Patel och Davidson (2003) lyfter fram att en forskningsstudie är deskriptiv när det gjorts 

tidigare undersökningar och när det finns tidigare litteratur som beskriver ämnet. När studien 

är deskriptiv menar författarna att det är en forskning av beskrivande sort och har till uppgift 

att belysa det område som är av intresse och att en begränsning av ämnet bör göras. 

Kvale (1997) beskriver intervjun som en empirisk metod eftersom det är en forskning i den 

mänskliga interaktionen med omvärlden och att denna forskning ger oss nya kunskaper, om 

hur tolkning av detta kan göras, genom nya perspektiv, från det undersökaren upptäckt.  

Resultatet diskuteras med hänvisning till de kunskaper som förvärvats under utbildningen och 

relevanta teorier inom ramen för syftet. 
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3.3 Observationsmetod 

Författarna Patel och Davidson (2003) beskriver den ostrukturerade observationen med 

löpande protokoll som kommer att vara metoden för informationshämtningen vid mina 

samlingsobservationer. Det jag valt att studera vid observationen är vad pedagogerna gör för 

att synliggöra barnet och dennes lärande i samlingen.  

Backman (1998), Patel och Davidsson (2003) beskriver att göra en empirisk studie vilket 

betyder att undersöka något som tidigare forskning har belyst. Studien undersöker även andra 

infallsvinklar från andra forskares perspektiv samt som Patel och Davidson (2003) beskriver 

den fenomenologiska ansatsen, det vill säga att försöka förstå hur och vad 

undersökningspersoners vill uppnå med sitt handlande i situationen. Dessa perspektiv 

kommer att lyftas genom att observera pedagogers olika sätt till att synliggöra barnen i 

samlingen, det vill säga vad och hur pedagogerna gör för att barns kunskap och närvaro skall 

komma i ”scenljuset”. Jag har valt att vara den inte deltagande observatören. Mina 

observationer kommer att dokumenteras genom löpande protokoll över vad och hur 

pedagogerna gör för att synliggöra barnen och deras lärande i samling. Observationerna 

kommer att pågå under ca 15-30 minuter vilket överstämmer med skolornas tid av 

samlingarna. 

 

3.4 Intervjumetod 

För att reflektera över och föra en dialog om hur pedagogerna tänker och vad dessa gör för att 

fånga barnens intresse så är intervjun lämplig som forskningsmetod. Kvale (1997) skriver i 

sin text att en kvalitativ forskningsintervju ger intervjuaren nya kunskaper och insikter genom 

den intervjuades perspektiv. Författaren fortsätter att beskriva syftet med kvalitativa intervjuer 

och menar att det främst är för att ta reda på hur den intervjuade tolkar och förhåller sig till 

olika ämnen. Han nämner även att det kvalitativa intervjusättet skapar ett rikare innehållsstoff, 

i förhållande till kvantitativa undersökningar, och att intervjufrågornas svar även ger en högre 

standard vid resultattolkning, det vill säga att svaren får en individuell karaktär genom den 

intervjuade och större utrymme ges då för tolkning. Författaren betonar ändå att det är viktigt 

att svaren håller sig till specifika situationer och inte till antaganden.   

 

3.5 Etiskt övervägande 

För att kunna utföra observationerna och intervjuerna besökte jag de olika skolorna och 

frågade personligen pedagogerna, om det var intresserade av att ställa upp för att bli 

observerade och intervjuade. Pedagogerna fick veta syftet med studien.  

Patel och Davisson (2003) påpekar, att undersökningspersoner anse sig sårbar när man tittar 

på deras kompetenser, eftersom dessa kompetenser inte alltid visar sig, i 

undersökningssituationen. Därför blir undersökningspersonernas namn och arbetsplats 

anonyma, enligt pedagogernas önskan. Efter denna överenskommelse, ville samtliga 

pedagogerna på de olika skolorna delta. Sedan bestämdes tid för observation samt intervjuer.  
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4. Resultat 

I min studie tolkar jag resultatet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, Patel och Davidsson 

(2003) beskriver det fenomenologiska sättet att tolka och bygga sin analys på, det vill säga att 

tolka olika fenomen som de upplevs av undersökningspersonerna och hur jag därefter tolkar 

dessa utifrån min förförståelse och andra forskares undersökningar på området. Författarna 

menar att för att det ska bli en fenomenologisk ansats så ska studien tolka ur ett helhetsintryck 

för att kunna se skillnader och olikheter i den, samt för att kunna kategorisera olika 

uppfattningar. Kategorierna ska sorteras så ett tydligt mönster blir synligt och en helhetsbild 

kan utläsas ur studien. Dessa kategorier ska beskriva uppfattningar som har tillkommit från 

undersökningen av situationerna i intervjuerna och observationerna. Dessa uppfattningar, 

fortsätter Patel och Davidson (2003) att beskriva, ska även utgöra resultatet av studien.    

4.1 Resultat av observationer 

Efter att ha observerat samlingar i tre olika förskoleklasser och tittat på olika pedagogers 

arbeten, kan jag se skillnader och likheter i deras metoder att lyfta fram barnets lärande. I 

presentation av resultaten har jag valt att benämna skolorna i olika färger för att underlätta 

jämförelse mellan dem. Resultatet är sammanfattat för att sovra ut information som inte är 

relevant samt för att stödja intervjufrågorna i undersökningen och förankra till syftets 

frågeställningar vilka är; Hur synliggörs varje barn i samlingen? Hur gör pedagoger för att 

fokusera på barnets lärande i samlingen? Vad vill pedagogerna lära barnen i samlingen och 

vad anser de att barnen lär sig i samlingen? 

4.1.1 Skola gul  

Denna förskoleklass befanns sig i en skola, som hade många förskoleklasser och årskurser 

upp till år 6. Förskoleklasserna låg utsprida i skolan och hade enbart tematiska 

sammankomster som till exempel vid Lucia, Storsjung, julfirande, teater i gymnastiksalen och 

information som berörde alla skolans elever.   

Samlingen började med att barnen satt sig i ring på var sin stol. Pedagogen sa god morgon och 

barnen fick berätta vad de hade gjort efter skolan, föregående dag, om de ville. Pedagogen 

hade material färdigt bredvid sig och använde sig av tecken som ”tumme upp” när barnen 

lyssnade bra till varandra och hon använde ögonkontakt samt mimik med barn som var 

oroliga. Hon lade handen mjukt på axeln på barn för att ge signal om att skärpa 

uppmärksamheten, be om lugn samt få barnen att sänka rösten. Barnen gav pedagogen 

respons genom att till exempel lyssna.  

Till ett barn hade hon plockat fram en låda med saker för att aktivera denne. Det visade sig att 

detta barn då hade lättare att följa med i samlingen och i frågor samt diskussioner som kom 

upp under aktiviteten.  Pedagogen dramatiserade den tänkta aktiviteten för barnen, genom 

lekar och skådespel tillsammans med dem. I en del av aktiviteten fick barnen möta deras 

maskot Blixten, pedagogen ändrade sin röst för att prata till barnen med maskoten. Maskoten 

Blixten hade varit på upptäcktsfärd med sin rymdraket och undrade vad som hade hänt med 

trädens löv.  Barnen fick sedan en kort uppgift att utföra i par, för att illustrera detta. Under 

tiden barnen arbetade med uppgiften, gick pedagogen runt och tittade på de olika utförandena. 

När pedagogen stannade och tittade, vände en del barn upp blicken och började omgående 
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ställa frågor om hur de skulle fortsätta i sitt skapande. Som svar upprepade pedagogen barnets 

fråga på sådant sätt att det blev en motfråga till denne. Kunde inte barnet svaret så sa 

pedagogen att denne skulle fråga sin ”arbetskompis”. Barnen diskuterade med varandra, under 

hela tiden aktiviteten pågick om till exempel vad de skulle göra och hur de skulle gå tillväga 

samt vem som skulle göra de olika sakerna. När barnen var nöjda med sitt skapande och 

kände sig färdiga, så satt de sig vid samlingsringen, tillsammans med de andra barnen och 

pedagogen. Pedagogen frågade paren om hur det hade gått tillväga och vad som hade varit 

roligt och barnen berättade om sina arbeten.  Efter att samlingen var slut hängde pedagogen 

upp barnens skapelser på väggen och barnen gick ut på rast.  

Den andra pedagogen, som var med vid ett annat tillfälle som jag observerade, gjorde på ett 

liknande sätt vid samlingen. Hon bjöd in barnen till att sitta ner i ring på golvet och började 

med att säga, -” God morgon på er! Hej XX, såg att mamma och du handlade på samma affär 

som jag igår. Vad gjorde ni andra igår?” Efter att barnen hade fått dela med sig till de andra 

barnen i samlingen av sina upplevelser, började pedagogen att sjunga en morgonsång, barnen 

sjöng med och barnets namn nämndes i refrängen. Sedan övergick pedagogen till nästa 

moment med att berätta om vilken dag, månad, år och namnsdag det var den dagen.  

Samlingen fortsatte med att barnen fick instruktioner om hur de skulle utföra en uppgift, 

genom att pedagogen demonstrerade materialet och berättade för barnen att hon hade en 

färdig mall för hur de kunde arbeta med uppgiften. Barnen hade fått till uppgift att illustrera 

en fortsättning av maskoten Blixtens resa med sitt rymdskepp och vad blixten gjorde efter att 

han hade upptäck att löven på träden var försvunna. Barnen frågade pedagogen om hjälp och 

fick då tips om hur de skulle fortsätta, när det uppstod svårigheter. Barnen frågade även sina 

klasskompisar om hur de tänkte göra och verkade även därifrån få tankar till sitt arbete, detta 

genom att de till viss del förde in kamratens tillvägagångssätt i sitt skapande.  

Pedagogen avbröt aktiviteten när barnen hade hunnit en bit, eftersom barnen verkade 

oengagerade. Barnen fick äta sin frukt vid samlingsringen. Under tiden berättade pedagogen 

att de skulle fortsätta med aktiviteten efter lunch, men på ett annat sätt. Barnen fick veta att de 

skulle få gå ut och leka efter frukten. Samlingen avslutades.  

4.1.2 Skola blå 

Förskoleklassen och skolan låg i samma byggnad, men de högre klasserna låg mer 

avskärmade, på grund av att matsalen befann sig mellan dem. Skolan skiljde på större barn 

och mindre barn, dels genom placeringen av klassrum och dels för att det låg ett fritids på 

vardera sida om matsalen, för barnen på dessa sidor. 

I skola blå hade pedagogerna ett annat förhållningssätt än pedagogerna på skola gul, vilket 

visade sig i morgonsamlingarna jag observerade. Barnen blev medvetna om att samlingen 

skulle börja genom att pedagogerna kallade på barnen med en maracas (skramlande ljud). 

Barnen samlades på en rund matta på golvet. Barn som var morgontrötta eller kände sig 

osäkra eller på annat sätt inte ville delta, fick sitta i någon av pedagogernas famn. 

Pedagogerna sa god morgon åt alla barn och nämnde ett barns namn. Barnet fick berätta en 

anekdot om något som denne hade upplevt. Barnen behövde inte berätta något om de inte 

ville, men deras namn nämndes för att alla i gruppen skulle lyssna till barnet och 

uppmärksamma att detta barn var närvarande.  



 
 

19 

 

Sedan ställde en av pedagogerna frågor till barnen, dessa frågor var; vet någon vad det är för 

dag, datum, år, namnsdag. Barnen fick berätta när pedagogen sa deras namn och om de hade 

räckt upp handen. Pedagogen frågade om det var någon som kände eller visste någon som 

hade dagens namn. En livlig diskussion hölls, pedagogen fick hyscha barnen då alla pratade i 

mun på varandra, vilket hon sedan förklarade med – ”Nu tar vi en i taget, alla får berätta, 

men en i taget så vi hör varandra”. Pedagogen valde olika barn till olika frågor. Till barn som 

inte ville svara, log pedagogen åt och sa ”vet du, (barnet skakar på huvudet), nä, det gör 

inget, vi frågar någon annan så får vi veta, vem ska vi fråga”?  Efter 15-20 minuter avslutade 

pedagogerna med att berätta om gymnastiken och vilka som skulle börja gå dit.  

4.1.3 Skola grön 

Denna förskoleklass arbetade mycket med andra år på skolan. Skolan hade elever upp till år 6. 

Barnen i förskoleklassen hade sitt klassrum bredvid år 1 och barnen var faddrar åt varandra.  

I denna skola observerade jag två av pedagogerna i en förskoleklass, dessa två arbetade 

intensivt för att uppfylla sina planerade mål för samlingsstunden, vilket kom till uttryck i 

deras förhållningssätt mot barnen. Detta visade sig på så sätt att pedagogerna använde sig av 

skolliknande material såsom skrivböcker, mattehäften samt att samlingen genomfördes i ett 

klassrum där barnen lyssnade till pedagogen som stod framför dem och undervisade, om olika 

ämnen.  

Pedagogerna använde ämnesområden som till exempel svenska, genom att introducera 

moment och låta barnen imitera bokstäver på tavlan och ljuda efter läraren. I barngruppen var 

det fyra barn som började gråta, vid olika tillfällen, när de inte ville eller kunde uppgifterna de 

blev tilldelade. Pedagogerna tröstade barnen med att säga – ”Det gör inget, alla kommer att 

lära sig till slut”. – Det är ingen fara, titta på XX, hur han gör så lär du dig”. Barnen fick 

arbeta enskilt och samarbeta i grupp med varandra. Barnen härmade hellre varandra än 

frågade pedagogerna. Pedagogerna gav barnen uppmaningar, om till exempel hur noga de 

skulle färglägga olika figurer. Barnen fick förbättra sina färgläggningar om inte pedagogerna 

var nöjda. När uppgiften var godkänd av pedagogerna så fick barnen beröm.  

Pedagogerna visade mycket genom kroppsspråk, hur de tyckte om barnens arbeten som till 

exempel, hade barnet gjort ”rätt” log pedagogerna och strök barnet på armen och vid vissa 

tillfällen fick barnet en kram. När barnen inte hade förstått vad pedagogerna hade menat med 

uppgiften, så försvann leendet och pedagogerna drog lite på munnen och berättade kortfattat 

hur de skulle göra. 

 Barnen hade hemläxor som de fick redovisa inför klasskompisarna, vilket till exempel kunde 

vara läsläxa. Alla barn fick olika läxor och var väl medvetna om det också. Pedagogerna 

förklarade detta för barnen genom att säga; - ”Ni har inte kommit lika långt i ert läsande, 

därför får ni olika läxor”. När barnen började busa och små leka, blev de hänvisade, av 

pedagogerna, till att leka, efter ”lektion”, i lekhörnorna utanför klassrummet. 

4.2 Resultat av intervjuer 

Efter att ha intervjuat alla sex pedagogerna på de olika skolorna, har jag tolkat och 

sammanfattat svaren jag fick samt skrivit dem i block, skola för skola. I bilaga 2 kan ni hitta 

intervjufrågorna var för sig.  
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4.2.1 Skola gul 

Pedagogerna i skola gul gav barnen utrymme till att berätta om saker, som för barnen var 

meningsfulla och spännande. Pedagogerna berättade att de lät barnen på olika sätt redovisa 

sitt lärande inför sina klasskamrater. Sedan berättade de om att de kunde se att aktiviteter som 

redovisningar av eget arbete, ge resultat. Barnen gav uttryck för sina kunskaper i situationer 

och egna aktiviteter som till exempel att; kunna lyssna utan att avbryta den som talade och 

vara snäll samt ställa upp för varandra. En av pedagogerna berättade att; ”I höstas pratade 

alla barnen samtidigt i samlingen, men nu som tillexempel när XX skulle redovisa 

tillsammans med XX så lyssnade de övriga barnen och var knäpptysta. Det är bra att de är 

det, inte bara för mig som pedagog, när jag ska berätta saker för dem, utan för dem själva, 

för då kan de följa med lättare och hinna med det de vill.  De verkar också förstå att de blir 

behandlade, som de behandlar sina kompisar.” I det mer praktiska arbetet kunde 

pedagogerna se andra läranden som finmotorik, igenkännande av vissa ord och bokstäver 

samt kunde pedagogerna se barns utveckling av fantasin, eftersom de menade att pojkarna 

tidigare ritat samma saker och i svart, vilket nu hade förändrads genom att de nu fick arbeta i 

par och då oftast med flickorna som var väldigt färgrika i sina bilder.  

Pedagogerna menade att barnen lär sig genom samarbete och för att de vill vara delaktiga i 

sammanhang som de erbjuds vid olika tillfällen, pedagogerna tillade att barnen vill gärna lära 

sig det andra barn kan, därför härmar de ofta varandra eller den som håller i samlingen. 

Pedagogen berättade under intervjun;” När jag gick förbi målandet hörde jag många barn 

som sa att de inte kunde måla, men sedan när jag bad dem titta på kompisen och fråga 

kompisen, så släppte det. Och visst kan alla måla.” Barnen lär sig mycket, också när de får en 

positiv respons, för då gör de om samma sak för att få responsen igen, pedagogerna menade 

på att denna respons och upprepning av momentet hjälpte barnet i sitt ”identitetsbygge” och 

stärkte deras tillit för de förmågor de hade och tillägnade sig. Därför är det viktigt att 

synliggöra barnens egna kunskaper vid samlingen och under dagen.   

När det gällde att sätta gränser för att synliggöra barn, var det enbart för att inte synliggöra det 

som upplevdes negativt hos barn, meningen var att stärka de positiva sidorna hos barnet ansåg 

pedagogerna.  Jag frågade pedagogerna hur de tänkte synliggöra barnen i deras planering av 

samlingen och då berättade pedagogerna att barnens intresse fick styra i situationerna vid 

samlingen mer än i planeringen av samlingen. Givetvis fanns det en tanke bakom vissa 

samlingar som skulle leda mot ett planerat mål, men lärandet är ju inget som bara finns i 

stunden utan är något som pågår hela tiden menade de.  

Sedan tolkade de att deras arbetssätt utgick från Läroplan 94 som handlar om att barnen ska 

vara delaktiga i sitt eget lärande och få en grund att stå på, i nuet och framtiden. Barnen i 

förskoleklassen fick främst bygga på sin egen tillit till sina förmågor och trygghet samt att 

samarbeta, berättade pedagogerna och fortsatte med att säga att förskoleklass är en plats där 

barnen ska ha kul och samtidigt lära sig att fungera ihop med andra. Barnen  skall  även få en 

liten förståelse av vad som förväntas av dem i senare skolår.  

Pedagogerna tyckte att ledarrollen handlade om att vägleda barnen i deras lärande. Vägleder 

inte pedagoger barnen så hamnar de på ”sidospår” och det som var tanken bakom aktiviteten 

kan upplösas i annat, som till exempel frilek. 
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4.2.2 Skola blå 

Barnen på skola blå fick tillsammans med pedagogerna planera in att synliggöra sitt lärande, 

genom redovisningar och reflektioner över sitt material och kunskaper. Pedagogerna berättade 

att det finns många olika sätt att synliggöra barn på. Det handlar om att synliggöra barn för att 

de ”sitter inne med kunskap”. Detta kan bli en resurs för gruppen samt hjälp i lärandet, och då 

kan det bli så att pedagogerna plockar in barnet i dessa situationer oftare, men de ska finnas 

balans så alla barn får bli ”hörda och sedda”. 

Sedan berättade pedagogerna att de satte gränser för att synliggöra barn. Barn kan skapa 

negativa situationer och då finns det rimliga orsaker till att inte synliggöra barnet. Detta för att 

inte barnet ska bli negativt uppmärksammat inför de andra barnen.  

Pedagogerna menade att barnen lärde sig för att de var intresserade och vetgiriga. Lärandet 

kunde de utläsa när kunskapen användes i andra områden, som när de hade lekt lekar med 

bokstäver, så kunde bokstäverna komma fram när barnen ritat en bild och ville skriva att det 

var till mamma, pappa eller kompisen. De berättade även att barnen pratade och förhandlade 

med varandra, om hur saker skulle förhålla sig till annat och visade varandra hur de menade 

samt imiterade andras utföranden, för att skapa sig egna uppfattningar.  

När jag frågade om ledarrollen berättade de, att den huvudsakligen ska vara pedagogernas, 

barnen ska balansera den vuxna ledarrollen med sina idéer och frågor. Barnen och 

pedagogerna ska tillsammans utbyta kunskaper, sedan ska pedagogerna handleda barnen in i 

en djupare förståelse, till exempel med hjälp av olika ”verktyg”, som datainformation, 

informationsböcker och naturupplevelser. 

Pedagogerna ansåg att Lpo 94 (2006) genomsyrade hela verksamheten, för att barnen lärde 

sig att vara demokratiska, genom varandra och pedagogernas förhållningssätt samt via 

reflektioner tillsammans. Även genom att barnen hade roligt och skrattade ofta samt att de 

verkade trygga, kunde pedagogerna indikera om att de följde styrdokumentet. Pedagogerna 

ansåg att de synliggjorde barnen i samlingen genom att nämna deras namn och 

uppmärksamma deras berättelser, men även genom de frågor som ställdes till barnen. De 

tyckte att det var viktigt att synliggöra alla barn för att de skulle veta att de var värdefulla och 

uppmärksammade.  

4.2.3 Skola grön 

På skola grön ansåg pedagogerna att barnen i samlingen lärde sig skolbeteende och socialt 

samspel samt regler. Pedagogerna berättade att förskoleklassen hade ett stort samspel med år 

1 och menad att barnen skulle förberedas och få en ”stadig grund” att stå på, som inte bara 

skulle göra det lättare för barnen utan även ge en god start för grundskoleläraren, att fortsätta 

bygga på. Under intervjun berättade pedagogerna att det var bra att synliggöra de duktiga 

eleverna för att det ”sporrade” de svaga till att kämpa på.  

När pedagogerna besvarade frågan, om den negativa sidan av synliggöra, så pekade de på 

stökiga, okoncentrerade och ledsna barn. En av pedagogerna sa ”om man säger till varje gång 

någon är stökig, så använder de den metoden för att få mer uppmärksamhet och då härmar 

visa barn beteendet, det blir kaos”.  Pedagogen berättade att hon höjde hellre röstvolymen för 

att överrösta vid visa situationer, än att uppmärksamma barnen när de stökade, så att inte ett 



 
 

22 

 

barn jämt och ständigt skulle få negativ respons och bli sedd som ”syndabock” av de andra 

barnen. Den andra pedagogen berättade att olika barn lär sig olika snabbt och för dem som lär 

sig sakta är det en stor vinst att se sin utveckling.  

Båda pedagogerna hade samma uppfattning om varför barnen lärde sig i samling, det vill 

säga, barnen lär sig genom upprepning och att kontinuerligt återkomma till samma sak och att 

information de har sedan tidigare kan kopplas samman i olika situationer. Pedagogerna 

bildade sig en förståelse av vad och hur barnen lär sig i samlingen, utifrån givna uppgifter 

som, till exempel, kunna läsa upp läsläxan på ett felfritt sätt eller färglägga figurer ordentligt 

till vissa uppgifter.  Pedagogerna menade att de kollade igenom barnens färdiga material, från 

de olika aktiviteterna de haft med barnen, för att se om de uppnått målen med aktiviteten. 

Pedagogerna berättade att barnen fick vara med i planeringen på så sätt att de fick träna 

hemläxan och sedan återberätta den och läsa den in för sina klasskompisar en bestämd dag.  

Det är viktigt att visa barnen, att pedagogen leder samlingen i en viss riktning, eftersom 

barnen annars ”flyter i väg” till andra aktiviteter. Denna syn delades av de båda pedagogerna. 

Både barnen och pedagoger, behöver se pedagogerna som ledare, eftersom pedagogerna ser 

vad och hur barn lär sig i olika verksamheter. Barnen behöver se att det finns regler och 

normer att följa, det vill säga att ta hänsyn till varandra och lyssna när någon pratar.  
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5. Diskussion 

5.1 Validitet och reliabilitet 

Det man kan får vara ödmjuk inför, är att vi alla är olika som människor och har skilda 

intressen och erfarenheter vid situerade aktiviteter. Därför kan det inte vara säkert att samma 

resultat kan utläsas om studien skulle göras på samma sätt igen, med andra barn och 

pedagoger och naturligtvis en annan intervjuare och observatör. Den här undersökningen visar 

på situationer och är fakta baserade på de personer i dessa sammanhang och tidsperspektiv 

som gällde för just denna undersökning. Med andra ord kan studien enbart visa på hur det 

förhöll sig vid de olika samlingarna i de förskoleklasser som undersöktes vid dessa givna 

tillfälle.  

Syftet med studien uppfylls i den mån man tittar strikt på de förutsättningar som gavs. 

Frågeställningarna är besvarade utifrån de pedagoger och barngrupper som observerades samt 

de pedagoger som intervjuades (under en given tidsperiod). Fokus på hur pedagogerna 

synliggjort enskilda barn i samlingen och deras lärandeprocess, har utfallit väl då både 

observationer och intervjuer gav tydliga och innehållsrika data att tolka och diskutera utifrån.  

De olika processerna som pedagogerna har som arbetsmetod är tydliggjorda genom den 

observation som utfördes och den jämförande och utvärderande tolkning som följde. Slutligen 

kan man nämna att pedagogerna i de olika förskolorna hade olika mål med sina samlingar, 

vilket tydligt framkom under de förhållanden som studien utfördes under.  

Insamlade data av intervjustudier kan vara svårtolkade. Detta eftersom pedagoger tolkar sitt 

eget förhållningssätt, medan jag som observatör, kan få data som tyder på en annan aspekt, av 

samma förhållningssätt och frågeställning Eftersom jag möjligtvis, utifrån min erfarenhet, kan 

ha en annan synvinkel på vad och varför pedagogerna förhåller sig på ett visst sätt i 

situationerna.  

När det gäller intervjuerna så har flera frågor besvarats med samma svar. Jag anser att 

frågorna kunde ha utformats på ett annat sätt alternativt kunde man ha valt olika teman att 

bygga intervjun på, för att få mer varierade svar. Frågorna jag ställde var väldigt lika varandra 

till sitt innehåll och sin formulering, vilket har fått mig att fundera på om det kan vara orsaken 

till att de intervjuade inte förstod skillnaden mellan vissa av frågor eller om det möjligen var 

så att de inte hade ett ”riktigt svar” till dem, det vill säga, de hade svårt att formulera sina svar 

så att skillnaderna framstod tydligt i svaren mellan de snarlika frågorna. 

Observationerna kan också ha störts av eller eventuellt fått ett färgat innehåll av det enkla 

faktum att någon observerade vid tillfället, något som inte förekommer i den vanliga 

samlingen dagligdags. Det finns risk för att både barn och personal kan ha känt sig påverkade, 

negativt eller positivt, av en extra persons närvaro. Eftersom urvalet var baserat på frivilligt 

deltagande såväl som anonymitet torde reliabilitet vara tämligen hög. Även då ingen 

bandspelar, utan löpande protokoll fördes borde detta medföra att pedagogerna kände sig mer 

avslappnade under intervju och av observation. 
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En information som jag inte har tagit med i rapporten är om hur länge dessa sex pedagoger 

har varit verksamma i respektive skola, detta på grund av att jag inte såg något syfte med det 

när jag genomförde observationerna och intervjuerna. Det kunde dock ha varit information 

som hade skapat en vis bakgrundsförståelse för användning av de olika 

undervisningsmetoder, som visade sig i mina undersökningar.  

Avslutningsvis kan man säga att de frågeställningar som denna studie bygger på har besvarats 

med de förutsättningar som fanns, vilket var mitt och pedagogernas begränsade 

tidsperspektiv, den egna erfarenheten och vår gemensamma kunskapsbas. 

För att ge en rättvis bild av utfallet kan jag tycka att studien kunde ha gjorts mer omfattande 

med fler observationer och en utökad intervjuprocess. Mer tid att studera både bakgrund, 

tidigare teorier och större erfarenhet av arbetet som pedagog, hade förmodligen gett fler 

dimensioner vid tolkningen och förståelsen av resultatet. Detta betyder att jag naturligtvis är 

färgad av både mina egna åsikter och den i verkligheten begränsade erfarenhet jag har av att 

arbeta som förskolepedagog.  

5.2 Skola gul 

Barnen i skola gul fick genom att redovisa sina alster inför resten av barngruppen och 

pedagogerna, visa sitt eget lärande i dessa utföranden. Pedagogerna var intresserade och 

visade detta med sitt arbetssätt, vid samlingen gav de varje barn utrymme till att dela med sig 

av sina kunskaper och tankar. Genom att barnen blev bemötta på ett respektfullt sätt, lärde de 

sig att visade respekt inför andra. Detta visade sig bland annat i att de var tysta när de andra 

barnen berättade något. Barnen pratade och reflekterade med varandra och hittade nya 

perspektiv att se på kunskaper de hade. Detta skapade trygghet i deras lärandeprocess, vilket 

gav sig tillkänna under observationen. Wahlström (1996 [1993]) diskuterar även hon om, att 

barn behöver trygghet för att vidare utvecklas.  

”Medlemmarna i gruppen bryr sig om varandra, uttrycker beröm och uppskattning 

och känner värme och glädje efter väl uträtta arbete. Gruppen är tillräckligt liten för 

att var och en som är frånvarande kommer att saknas av gruppen. Vi närmar oss 

känslan av att vara en unik människa, som är sedd av andra unika människor.” 

(Wahlström, G O 1996 [1993] s.32)  

Barnet synliggjordes i samlingen genom frågor, som pedagogen gav. Barnen fick sedan 

tillsammans reflektera över dessa, vilket gjorde att barnet blev delaktigt och fick intresse till 

att vara med i barngruppen. Detta gav sig uttryck i att barnet lärde sig, dra paralleller mellan 

sina egna och de andra barnens kunskaper och erfarenheter. 

Det jag även kunde se under observationen var att barnen fick en positiv respons, av 

pedagogerna när de samarbetade, vilket även Johannesen och Sandvik (2009) anser är 

anledningar till att barn känner sig delaktiga. Observationen visade att barn fick ett stort 

utbyte av kunskap mellan varandra och detta skapade intresse för deras eget lärande. 

I observationerna kunde anknytningar göras till Lpo 94 (2006), det vill säga att kunskaper och 

lärande inte är entydiga begrepp, detta framgick av att pedagogen varierade sitt sätt att 

undervisa, till exempel genom att dramatisera lärandet och låta barnen måla något, till 

uppgiften de fick.  
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Åberg och Lenz Taguchi (2005) diskuterar att fokus bör ligga på hur barn lär i samlingen. 

Detta kunde iakttas under observationen, att pedagogen tog till sig, när hon plockade fram en 

aktivitetslåda åt pojken i samlingen, det vill säga att hon mötte barnet i sitt lärande, genom att 

ge honom de rätta verktygen, för att kunna vara delaktig. Pedagogen berättade under intervjun 

att pojken fokuserade på att lyssna, när han satt still, med lådan. Pedagogen berättade även att 

hon hade sett att hans kunskaper från samlingen kunde omsättas i andra sammanhang, till 

exempel när pojken senare fick en uppgift/instruktion, kunde han genomföra den.     

5.3 Skola blå 

Det jag kunde se under observationen var att barnen fick medverka på egna villkor i 

samlingen inom vissa ramar, som till exempel att välja om de ville svara, berätta eller delta i 

ringen. Det resultat som observationen bland annat visade var vad pedagogerna ville lära 

barnen i samlingen. Detta gällde de regler och normer som skulle följas. Dessa var att barnen 

inte fick avbryta ett annat barn, att alla hade rätt till en egen åsikt och att barnen fick räcka 

upp handen och vänta på sin tur. Barnens individuella lärande vid samlingen kunde jag tolka 

genom observationen av barnens agerande och i intervjun där pedagogerna berättade att 

barnen använde kunskaperna de lärt sig i andra aktiviteter, som till exempel spontan skrivning 

till bilder de skapat. Barnen lärde sig i samlingen genom att reflektera och diskutera sina 

kunskaper med varandra.  

De intervjuade pedagogerna menade att det var viktigt att synliggöra barn, eftersom barn som 

inte synliggjordes via dialog och reflektion, inte fick se sin egen kunskap och dess betydelse i 

förhållande till andras tankar och vetande.  Pedagogerna berättade att om de endast väljer att 

rikta sina frågor och diskussioner till vissa barn i samlingen, kan det vara svårt för barnet att 

bilda sig en egen uppfattning, utifrån sina egna erfarenheter av ämnet i fråga.  

Pedagogers förhållningssätt och metoder är viktiga delar i hur barn och deras lärandeprocess 

utvecklar sig, menar Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997). Det visade sig att 

pedagogerna kunde genom sitt arbetssätt och med hjälp av barnet synliggöra det osynliga, det 

vill säga, lyfta fram kunskaper som är svåra att förklara eller förstå. Genom att låta barnet 

förklara sakerna och genom olika skildringar av barnets erfarenheter, av ämnet i fråga, kunde 

barnet ge andra barn en förståelsegrund.  

” Att göra osynliga fenomen synliga för barn kan endast ske genom att barns 

medvetande riktas mot det osynliga. Det sker när barn skapar sig en egen bild både 

genom att prata om det osynliga och på olika sätt handla i anslutning till detta. Att 

föreställa sig något och rita detta kan vara ett sätt.”(Pramling, I & Mårdsjö A-C 

1997 s.45) 

Vygotskij (1998) menar att, pedagogers handledning, kan ge barnet ”bevis” på sitt lärande, 

det vill säga, om barnet har uppfattat sitt lärande på rätt sätt. Detta har pedagoger och andra 

barn behov av, menar författaren (1998), och det via dialog, handledning och reflektion. Detta 

kunde jag se och tolka, genom de utförda studier jag har gjort, att barnen fick reflektera och 

redovisa sitt lärande, vilket synliggjorde deras kunskaper för dem själva, pedagoger samt 

barngrupp. Samma sak diskuteras även av Åberg och Lenz Taguchi (2005), som en viktig del 

i barns lärandeprocess.   
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5.4 Skola grön 

Barnen i skola grön synliggjordes olika mycket, vilket visade sig genom att en del barn fick 

frågor att svara på flera gånger och andra barn fick inga frågor. Effekten av pedagogernas 

metoder visade sig genom att barnen som inte fick frågor fattade intresse för annat i sin 

omgivning. Barnen som pedagogerna synliggjorde visade stort intresse och som Fröbel (1995) 

hävdar; barn lär sig när deras intresse tillgodoser deras behov.  

Det kan vara svårt att förklara varför pedagogerna arbetade på detta sätt, men jag kan ansluta 

mig till Davidssons (2000) tankar om att utförandet av samlingen, det vill säga hur pedagoger 

synliggör barnens intresse kan vara väsentligt för hur och vad barn lär sig. Skola gröns 

pedagoger var noga med att barnen skulle lära sig grunder i basämnen och uppmuntrade inte 

barn som visade bristande respekt för sina klasskompisar. Tullgren (2004) redogör vad hon 

har upplevt i sina studier, vilket även visade sig under denna observation, att barn som blir 

tilldelade uppgifter av pedagogerna och inte fått vara med att planera, kan bli hämmade i sitt 

eget läranden, i en så stor utsträckning att dessa barn tappar sitt intresse för aktiviteten och 

söker sig till andra saker att intressera sig för.  

Så som även Thörne (2007) och Fröbel (1995) hävdar, kunde intervjuresultatet visa att 

pedagogerna ville lära barnen normer och regler med sina metoder och sin handledning, de 

barn som blev synliggjorda mest i samlingen, var som pedagogerna sa de ”duktiga” barnen 

som skulle sporra de svaga. Man kan dock fundera på om pedagogernas metod verkligen 

främjade alla barns lärande i samlingen? Fick pedagogiken i realiteten det resultat som 

pedagogerna eftersträvade, fick de mindre ”duktiga” barnen påvisligen ett större utbyte 

genom denna metod, att synliggöras i mindre omfattning än de duktiga barnen? Finns det 

belägg för att denna metod fungerar? Vad sporrar barnen att lära och därmed också främjar 

lärandeprocessen; tävlingsinstinkt, positivt synliggörelse eller ”negativ” jämförelse? 
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6. Sammanfattning och avslutande kommentarer 

Samtliga pedagoger på alla skolor jag intervjuade ansåg att det var viktigt att synliggöra 

barnen, antingen vid samlingen eller under dagen. De tyckte också att samlingen gav stort 

utrymme åt alla barn att vara delaktiga och bidra med sina kunskaper åt gruppen. Under 

intervjuerna på skola gul och blå fick jag insikt om att pedagogerna ansåg att förskoleklass är 

en plats där socialt samspel ska tränas och att detta ses som den viktigaste lärdomen barnen 

ska lära sig där. Detta synsätt bekräftas även av Wood (1988) som anser att barn först måste 

lära sig det sociala samspelsgrunderna, för att sedan kunna förstå hur man kan lära sig.    

Pedagogerna på skola grön fick mig att fundera vid intervjuerna, över samlingen, om den var 

den bästa platsen att synliggöra det enskilda barnets lärande, eftersom de tyckte att samlingen 

inte alltid var det ställe där barnen synliggjordes mest, utan där var platsen som pedagogerna 

skulle lära barn olika saker. Pedagogerna ansåg att andra sammanhang, som vid 

morgonankomsten till verksamheten, gav dem vid vissa tillfällen lite extra kvalitetstid med 

enskilda barn. I motsats till detta ansåg pedagogerna i skola gul och skola blå att den trygga 

och sociala biten i verksamheten, där bland annat samlingen spelar stor roll, var det viktigaste 

lärandet. En av pedagogerna sa ”trygga barn får tillit till sina förmågor och vågar mer”. 

Pedagogerna på samtliga skolor ansåg även att syftet med samlingen var som läroplan 94 

skriver;  

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 

Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram alla i samhället behöver”. (Läroplan 94, Utbildningsdepartementet 

2006, s.5)  

Under observationen visade det sig att pedagogen på skola gul och blå använde sig av 

ögonkontakt med barnen, vilket gav resultatet att barnet förstod att denne blev tilltalad och 

uppmärksammad i olika situationer, det vill säga som en tyst korrektion eller uppmuntran. I 

skola grön använde pedagogerna barnens namn för att synliggöra dem och ansåg att frågor var 

relevanta för att barn skulle kunna lära sig, till exempel hur olika bokstäver lät och varför ord 

eller saker skulle vara på ett visst sätt för att låta eller vara ”rätt”.  

Efter intervjuerna med pedagogerna, i de olika förskoleklasserna, visade det sig att skola gul 

och blå hade samma syfte med att synliggöra barnen och deras lärande i samlingen. Detta var 

att barnen skulle få känna sig delaktiga och att få träna sitt sociala beteende, vilket kunde vara 

att respektera varandras åsikter, vänta på sin tur, sitta still, lyssna och inte störa. Pedagogerna 

i dessa två förskoleklasser menade att deras metoder gjorde barnen delaktiga, det vill säga när 

deras namn och frågor togs upp i samlingen. Barnen fick även direkta frågor från pedagogerna 

för att deras kunskaper skulle synliggöras individuellt.  

Skolan grön hade en lite annan inställning av hur synliggörandet är kopplat till barns lärande, 

nämligen grunder i ämnen som svenska och matematik. De menade även att barns 

lärandeprocess kunde synliggöras, vid samlingar, då barn visade att de kunde hemläxan. 

Under intervjuerna av skola gröns pedagoger, reflekterade de dock över vad som var viktigt 

att barnen lära sig utöver basämnena, vilket var att barnen skulle lära sig reflektera över sina 

handlingar för att bli hänsynsfulla kamrater. Pedagogerna på skola gul och blå reflekterade 
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också över vad barnen skulle lära sig, men då istället över vad och hur barnen skapade och 

lärt sig själva. Knutdotter Olofsson (1996) berättar att pedagogers agerande vid samling är 

situationsbundet till, hur de upplever miljön och vilken respons deras planerade aktiviteter 

ger. Detta kunde jag förstå efter observationerna vid dessa olika förskoleklassers samlingar 

och intervjuerna av de olika pedagogerna. Eftersom pedagogerna på skola grön under 

observation gav uttryck för att endast vilja lära barnen basämnen, men sedan visade det sig 

under intervjuerna att de bland annat även ville att barnen skulle lära sig att ta hänsyn till 

andra.   

Till viss del är det ointresse som barn uppvisade vid olika tillfällen, noterat under 

observationerna, något att ta hänsyn till, eftersom det kan bero på mycket mer än bara 

pedagogers arbetsmetod, som Rubinstein Reich (1993) och Pape (2001) diskuterar, det vill 

säga att miljön och barnens allmänna tillstånd i olika situationer kan påverka, hur och vad de 

tar till sig i sitt lärande. 

Det som även uppmärksammades var att det kunde vara svårt att synliggöra alla barns 

kunskaper, individuellt i samlingen, eftersom många barn har ett eget fokus på vad de tycker 

är intressant, vilket jag upptäckte efter att ha undersökt detta under samling och tagit stöd av 

Vygotskij (1998) som påpekar om det i sina undersökningar av barns beteenden. 

Samlingen är viktig, eftersom där kan barnets intresse fångas och synliggöras, där kan även 

trygghet och gemenskap byggas och där kan olika kunskaper öppna nya dörrar åt både 

pedagogen och barnets lärandeprocess. Därför är samlingen ett viktigt verktyg i min 

kommande yrkesroll som lärare, Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver även detta i sin 

text om hur barn kan ge pedagoger möjligheter till att utvecklas i sitt arbete.  

Lpo 94 (2006) beskriver det demokratiska arbetssätt som vi i skolverksamheten ska förhålla 

oss till och förmedla till barnen, för att detta ska kunna verkställas, bör pedagoger och 

blivande lärare reflektera mer över detta. Det vill säga vad vi själva förmedlar med våra val av 

arbetsmetoder, till exempel vid samlingen, och inte bara tänka på att vi ska arbeta på ett 

demokratiskt sätt, utan även tänka på hur vi utför detta specifikt i våra handlingar. Till 

exempel genom att visa tolerans, respekt och solidaritet för varandra. Detta tar jag upp 

eftersom mina observationer och många av de studier jag tagit del av, visar just detta att 

pedagoger säger att de utför handlingar på ett visst sätt, men sedan arbetar de på ett annat. En 

studie som jag tycker tar upp denna synpunkt bäst, är Åberg och Lenz Taguchi (1999) som 

lyfter det i ett avsnitt hur pedagoger reflekterar över sitt arbetssätt i samlingen, när de skriver 

så här; 

”När barnen var ointresserade av temat blev samlingen en rutinmässig aktivitet 

som varken fängslade barnen eller pedagogerna. Självklart var min ambition att 

planera roliga och intressanta samlingar för barnen och visst hände det att 

barnen ibland visade intresse för det färdiga innehållet. Men även om barnen 

stundtals verkade roade så kan jag idag tydligt se hur jag hade fokus på mig själv 

och på att förmedla min kunskap.” (Åberg & Lenz Taguchi 1999 s.35) 

Thörne (2007) berättar om en förskoleklass hon observerat, i denna klass fick barnen 

undervisning, vilket skulle lära dem att sitta stilla, medan läraren pratade. Författaren 

ifrågasätter detta eftersom att hon menar att förskoleklassen är till för att sexåringar ska skapa 

samspel, vara kreativa, jämbördiga och ha gemensam tid med andra barn och vuxna. Denna 
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senare formen är den vanligaste formen av förskoleklass jag har observerat, i min studie och 

anser att den är som Mead (2001) också säger, en mjukare övergång till skolan, där barnen får 

lära sig ett socialt samspel och att kunskapen får ”smyga in i leken” allt eftersom.  

Fröbel (1995) beskriver om att den vuxnas roll med barnet ska vara som en följeslagare i 

barnets utforskande av kunskap. Han fortsätter även diskutera att den vuxne ska förse barnet 

med verktyg, som till exempel material och tips, för att barnet ska utvecklas i sitt lärande. 

Vilket han anser, är en förutsättning för att ge barnet en förståelse och en väg till att utvecklas 

i en lärandeprocess.  

Samlingarna i förskoleklasserna, som jag undersökt, har varit olika utformade, men 

pedagogerna har under intervjuerna uttalat sig om en grundtanke om att samlingen ska vara en 

plats, där ett socialt samarbete utspelar sig, vilket Thörne (2007), Rubinstein Reich (1993) och 

Knutsdotter Olofsson (1996) diskuterar i sina undersökningar, av förskola och förskoleklass. 

I mina observationer av samlingarna kunde jag förstå vad Thörne (2007) menar när hon 

framhåller i sina studier, att samlingen och lärandemiljön i förskoleklassen är en blandning av 

skola och förskola, eftersom förskoleklassen oftast bygger på ett lekfullt lärande, där leken är 

pedagogens främsta lärandeverktyg i undervisningen. Pedagogernas olika arbetssätt att 

synliggöra barnet och lärandet i samling har stor betydelse för hur barnet tar till sig innehållet 

och visar intresse. Åberg och Lenz Taguchi (2005) och Simeonsdotter Svensson (2009) 

beskriver att barnen behöver känna sig delaktiga, genom att få vara med att bestämma 

innehållet vid samlingen, så de även får känna meningsfullhet i den.  

I samlingarna, kunde jag se att det finns många sätt att synliggöra det enskilda barnet ur flera 

perspektiv, pedagoger kan lyfta barnets idéer och handlingar inför barngruppen samt att de 

blir medvetna om varandras närvaro när lekar, frågor och diskussioner växlar mellan barnen. 

I mina observationer kunde jag se resultat av det som Vygotskij (1998) och Wood (1988) och 

Johannesen och Sandvik (2009) menar, att barn gör som andra gör. Därför kan barn också bli 

påverkade av olika sätt att vara och uttrycka sig. Jag tycker att frågan om varför barn 

uppträder på ett visst sätt vid olika tillfällen, sällan diskuteras om i förskoleverksamheter utan 

det framhålls mer vad barn gör och inte gör. Det känns viktigt tycker jag att ifrågasätta varför 

ett barn gör på ett visst sätt i en viss situation vid ett visst ögonblick. Detta har Johannesen 

och Sandvik (2009) en annan synpunkt på. För att kunna bemöta barnet på en gemensam 

förståelsenivå menar de att ; 

”Vi måste våga inte veta varför barn agerar och reagerar som de gör. Det 

handlar om att släppa taget, inte om att släppa ansvaret, utan om att ta ansvar i 

varje möte och förstå det unika. Detta får inte förväxlas med det formella krav 

som ställs på vuxnas ansvar för barn. Det handlar mer om att den vuxna förvaltar 

ansvaret.” (Johannesen, N och Sandvik, N 2009 s.41) 

Jag kan förstå deras resonemang med att se på det unika i varje mötte med barnet. Det 

Johannesen och Sandvik (2009) lyfter i citatet är att barn måste få var de fri varelser de är . 

Pedagoger ska inte släppa sitt vuxna ansvar utan vara mer tillmötesgående i barnens intresse.  

Med avslutande ord om samlingen så vill jag lyfta fram som Åberg och Lenz Taguchi (2005), 

Davidsson (2000), Lpo 94 (2006), Rubinstein Reich (1993), att förskoleklassen är en social 
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plats, där barns intresse bör stå i fokus för lärandet och barn ska ses som aktiva deltagare 

genom inflytande i sitt eget lärande, det vill säga vara med och reflektera, samtala, samarbeta 

och utveckla sig själv tillsammans med andra barn, pedagoger och deras kunskaper.     
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7. Fortsatt forskning 

Barn är beroende av ett vuxet ledarskap för att det inte ska bli som Pape (2001) säger, en 

”djungellag” bland barnen. En situation i vilken de fysiskt eller psykiskt starka barnen kan bli 

ledare och deras ord blir lag. Som författaren även berättar, tror jag att resultatet av vuxnas 

frånvaro kan bli, att de svagare blir anhängare och därmed främjas inte i sin utveckling mot 

lärandeprocessen.  

De svagare blir undanskymda på så sätt att deras åsikter inte blir hörda, och därför får kanske 

inte dessa barn möjligheter till att skapa en förståelse genom och för andra. Vikten av att 

handleda barn till ett demokratiskt förhållningssätt genom sin egen ledarroll blir därför för 

pedagogerna väsentligt och grundläggande i arbetet att främja alla barns lärandeprocess.  

Det jag blev nyfiken på efter att ha avslutat studien, är hur pedagoger gör när barngruppen 

inte vill vara med i lärandeprocessen, vilken väg väljer man då som pedagog och vilka 

verktyg finns att tillgå i den pedagogiska verkstan? Finns det alternativ till samlingen som 

pedagogiskt verktyg, finns det utrymme i förskoleverksamheten att prova sig fram med olika 

verktyg och utvärdera resultatet av dessa? Kan man med säkerhet säga att en metod är bättre 

än den andra? Kan detta bevisas/utforskas med fördjupade studier och/eller förändrad 

pedagogisk verksamhet? 
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Bilaga 1- Protokollunderlag för observation 

Hur synliggörs varje barn i samlingen? 

Hur gör pedagogerna för att fokusera på barnets lärande i samlingen? 

Vad vill pedagogerna lära barnen i samlingen och vad anser de att barnen lär sig i 

samlingen? 
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Bilaga 2- Intervjufrågor 
 

När/hur vet ni att alla barn synliggörs i samlingen? 

Vilka metoder använder ni er av för att synliggöra barnen i samling? 

Vad kan bidra till att ni oavsiktligt uppmärksammar visa barn i samlingen? 

Vad har ni pedagoger för delaktighetsroll i samlingen? Och hur ger ert förhållningssätt uttryck 
för det i samlingen med barnen? 

Varför/varför inte är det viktigt att synliggöra barnen i samlingen? 

Beskriv hur ni tänker synliggöra barnen när/om ni planerar samling? 

Hur synliggör ni barnens kunskaper i samlingen? 

Kan det finnas ett syfte till att synliggöra enbart visa barn vid olika tillfällen i samlingen (när 

det gäller att fånga barns lärande)? 

Hur förankrar ni ert arbetssätt i samlingen till Läroplan 94? 

Vad lär sig barnen i samling? 

Hur lär sig barn i samling? 

Varför lär sig barn i samling? 

Tycker ni att de finns gränser för hur mycket man synliggör barn och vad man synliggör hos 

barn i samling? 

Hur viktigt är det att alla barn synliggörs just i samlingen anser ni? 


