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Abstrakt/abstract 
Titel: “Dom tindrar med ögonen” – Förskollärare och barnskötares diskussion om 
undervisning i samlingen 
Title: “They ligthen their eyes” – Preschool teachers’ discussion about teaching in the 
circle-time 
 
Till sommaren 2019 börjar den nya Läroplanen för förskolan att gälla. I den skrivs 
begreppet undervisning fram. Det saknas idag en tydlig definition av begreppet vilket 
gör att förskollärare känner en osäkerhet kring undervisning. Studiens syfte är därför att 
utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om förskollärare och barnskötares 
diskussion om undervisning i förskolan. Det sker genom att studera förskollärare och 
barnskötares tal om möjligheter och begräsningar för lärande i samling i förhållande till 
de pedagogiska atmosfärerna. De frågeställningar som studien bygger på är: I vilket 
syfte genomförs samlingar? Hur planerar förskollärare undervisning? och Vad kan 
möjliggöra och begränsa barns lärande i samlingen? För att samla in data genomfördes 
tre fokusgrupper med totalt åtta deltagare. Sex deltagare är förskollärare och två är 
barnskötare. Undersökningen genomfördes på tre olika förskolor. Resultatet visar i 
huvudsak på att begreppet undervisning är svårtolkat. Förskollärarna och barnskötarna 
menar att begreppet har diskuterats mycket men att det fortfarande saknas en tydlig 
definition. Samlingen används inte för undervisning i första hand utan undervisning 
sker i mindre grupper. Läroplanen ligger till grund för planering. Resultatet visar att 
förskollärare och barnskötares pedagogiska atmosfär påverkar vilka möjligheter och 
begränsningar som finns för lärande.  
 
 
Nyckelord 
Undervisning, samling, förskollärare, barnskötare, pedagogisk atmosfär 
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Förord 
 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Tor Ahlbäck för snabb 
respons, inspiration och värdefulla synpunkter. 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till deltagande förskollärare och barnskötare som ställde 
upp så att vi kunde genomföra vår undersökning. Utan er hade vi inte haft något att 
skriva om. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till hundarna Harry, Doris och Vanda som har tvingat oss till 
att ta pauser och få frisk luft. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett väl genomfört samarbete samt våra nära 
och kära för all support under arbetets gång. 
 
Tack! 
Marie-louise Farnestam och Lisa Josefsson 
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 Inledning 
År 2010 reviderades både Läroplanen för förskolan (Lpfö98 2010) och Skollagen (SFS 
2010:800). Tidigare hade begreppet undervisning enbart gällt grundskolan men nu 
skrevs begreppet även fram för förskolan. I läroplanens revidering 2010 förtydligades 
förskollärarnas ansvar. En kort tid efter att förskollärarnas ansvar förtydligades gjorde 
Eriksson (2014) en studie som bygger på intervjuer med personal på olika befattningar 
inom förskolan, från övergripande kommunal nivå till barnskötare. Hon har undersökt 
hur förskollärarens ansvar tolkas, tillämpas och planeras på kommunal nivå men även 
av de som arbetar i förskolan. I diskussionen om förskollärarnas ansvar för den 
pedagogiska verksamheten framkom det att förskolläraren skulle ha en större roll men i 
arbetslagen var det fortfarande en mer jämlik fördelning av arbetsuppgifterna. 
Arbetsfördelningen bygger mer på vilka intressen och vad hen själv tycker att hen har 
kompetens om istället för en faktisk kunskap (Eriksson 2014). Författaren anser att det 
hade varit intressant att undersöka om diskussionen som har varit om ansvar och 
arbetsfördelning finns kvar och hur den reviderade läroplanen har implementerats. 
 
Nu står vi inför att det kommer en ny Läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018) där 
begreppet undervisning skrivs fram och får en betydande roll. Då är det relevant att 
uppmärksamma hur diskussionen om undervisning, ansvar, planering och 
genomförande ser ut i förskolorna. Skollagens definition av undervisning är: ”sådana 
målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling 
och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (Skollagen 
2010:800 1 kap 3§). Definitionen är densamma som för skolan, dock skiljer sig 
förskolan från skolan då det inte finns uppnåendemål i förskolan. Därför har det funnits 
en förhoppning om att det i den nya läroplanen ska finnas ett förtydligande om vad 
undervisning i förskolan innebär. I tidskriften Förskolan finns en artikel av Ignerius 
(2018) där Christian Eidevald har fått uttala sig om mottagandet av den nya läroplanen 
och dess innehåll. 
 

Det är det stora problemet med den här läroplanen. Många förskollärare, 
förskolechefer och barnskötare har ju väntat på läroplanen för att äntligen 
få reda på vad undervisning betyder i förskolan. Då blir man besviken om 
man tror att man ska få reda på det i den, för det får man inte, utan det 
måste ändå uttolkas och det blir en stor utmaning. 

(Ignerius 2018, s. 8). 

Med det i tanken är utgångspunkten att undersöka undervisningen i en kontrollerad 
situation som samlingen. Vår tolkning är att samlingen fortfarande ser ut på det sätt som 
Rubinstein Reich (1993) beskriver samlingen, trots att vi både har fått en läroplan och 
att den har reviderats flera gånger. Det finns en medvetenhet om att undervisning sker 
hela dagen. För att begränsa studiens omfång och för att kunna jämföra förskollärarnas 
svar valdes en specifik situation ut. Det är av intresse att studera om och hur 
förskollärare använder samlingen som undervisningsmetod.  
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 Syfte och frågeställningar 
 
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om 
förskollärare och barnskötares diskussion om undervisning i förskolan. Det sker genom 
att studera förskollärare och barnskötares tal om möjligheter och begräsningar för 
lärande i samling i förhållande till de pedagogiska atmosfärerna. 
 
2.2 Frågeställningar 

• I vilket syfte genomförs samlingar? 
• Hur planerar förskollärare undervisning? 
• Vad kan möjliggöra och begränsa barns lärande i samlingar? 

 
2.3 Relevanta begrepp för studien 

 Samling 
I studien innebär en samling när vuxna leder en styrd aktivitet tillsammans med 
antingen hela eller delar av barngruppen i förskolan.  
 

 Undervisning 
I studien definieras undervisning som de aktiviteter som genomförs av förskollärare 
eller barnskötare. Aktiviteten kan vara både planerad och spontan. 
 

 Pedagogisk atmosfär 
De tre pedagogiska atmosfärerna utgår från hur Johansson (2011) har tolkat de vuxnas 
förhållningssätt gentemot barnen. 
 

 Förskollärare, barnskötare eller pedagog? 
Förskollärare är en person som har en utbildning på akademisk nivå. Barnskötare är en 
person som har en barnskötarutbildning som är en gymnasial utbildning. Pedagog är ett 
samlingsnamn för alla som arbetar i förskolan. I studien används i möjligaste mån 
förskollärare och barnskötare som begrepp. I tidigare forskning, teori och resultat 
skriver vi begreppet pedagog för att det är begreppet som författare och deltagare i 
fokusgrupperna har använt.  
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 Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Det som skrivs 
fram under 3.1 Samlingen används för att analysera frågeställningen I vilket syfte 
genomförs samlingar? Det som skrivs fram under 3.2 Undervisning används för att 
analysera vad undervisning innebär. Det som skrivs fram under 3.3 Planering av 
verksamheten används för att analysera frågeställningen Hur planerar förskollärare 
undervisning? I sökandet av relevant forskning har frågor som Hur beskrivs och 
genomförs samlingar i förskolan?, Hur definieras begreppet undervisning i förskolan? 
och Hur planerar förskollärare undervisning? varit vägledande. För att hitta relevanta 
artiklar har Education Resources Information Center (ERIC) och Libris använts som 
sökmotorer. Inspiration till sökningarna har tagits av att läsa publicerade studier. De 
studier/artiklar som vi fann relevanta för sammanhanget har vi utifrån syfte och 
frågeställningar kategoriserat enligt följande teman Samlingen, Undervisning och 
Planering av verksamheten. 
 
3.1 Samlingen 
Flera studier visar att samlingssituationer följer en liknande struktur där barnen oftast 
sitter i ring och förväntas att räcka upp handen för att få ordet. Det är personalen som 
leder samlingen och vanligt förekommande aktiviteter i samlingen är närvaro, 
veckodagar/månad, sånger, sagor och olika lekar (Emilsson 2007; Rubinstein Reich 
1993).  
 
Samlingen i förskolan har studerats av Rubinstein Reich (1993). ”Huvudfrågan i studien 
var: Vad är det som faktiskt sker i samlingen, och vad är konsekvenserna för 
deltagarna?” (s. 3). Fem förskolegrupper med totalt 64 barn i åldrarna ett till sju år och 
11 vuxna observerades med videokamera. Varje förskola observerades under tre veckor. 
Därefter intervjuades både barn och förskollärare. Resultatet visar att samlingen i 
förskolan kan ses som en ritual då det är något som sker varje dag. Att det sker varje 
dag gör att barnen känner en gemenskap och skapar en identitet i gruppen. Genom att 
delta i samlingen förväntas barnen klara av de normer och regler som finns där. Det kan 
ses som ett tvång att barnen ska anpassa sig till gruppen vilket i sin tur kan göra att 
barnen känner sig begränsade. Klarar barnen av de regler och normer som finns i 
samlingen kan barnet uppleva sig bekräftad och sedd. Om barnen känner sig begränsade 
eller bekräftade beror bland annat på hur förskollärarna bemöter barnen (Rubinstein 
Reich 1993). 
 
Samlingen har i huvudsak tre funktioner enligt de förskollärare Rubinstein Reich (1993) 
har intervjuat. Den första funktionen är struktur över arbetsdagen och den andra är att 
det är en situation som sticker ut från den övriga verksamheten. Den tredje är att 
samlingen skapar en möjlighet att möta de andra barnen. Genom mötet skapas en 
möjlighet för gemenskap och samhörighet samt en möjlighet att våga stå framför andra. 
För förskollärarna är det av vikt att detta möte har en trevlig stämning (ibid.). Innehållet 
i samlingarna är närvaro, veckodagar/månad, sånger, sagor och olika lekar. Närvaron är 
ett sätt för att skapa gemenskap och få känslan av en grupptillhörighet. Att pedagogerna 
använder sig av sånger i samlingen beror på att det gör samlingen roligare. När barnens 
uppmärksamhet börjar försvinna kan förskolläraren ta till sång och rörelse för att fånga 
dem igen (Rubinstein Reich 1993). 
 
Små barns inflytande har undersökts i förhållande till olika lärarkontroller i samlingen 
(Emilsson 2007). Undersökningen genomfördes på tre förskolor och sammanlagt deltog 
46 barn i åldern ett till tre år och tio förskollärare. Materialet samlades in under ett år 
med hjälp av videoobservationer där samspel mellan barn och förskollärare spelades in 
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(Emilsson 2007, s. 18). De huvudfrågor som ställdes var: ”Vilka möjligheter har barn 
för att göra egna val och att ta egna initiativ? Hur framträder lärarkontrollen? Hur 
framträder strukturer som regler och rutiner?” (Emilson 2007, s. 13). Resultatet visar att 
barn gör egna val, mestadels från olika givna alternativ och att barnen tar initiativ. 
Ibland handlar det om att uttrycka en åsikt eller sin rättighet att få välja till exempel 
sång och ibland för att få uttrycka vad de vill göra i samlingen. Hur starkt barnens 
inflytande är beror på vilken typ av lärarkontroll som förekommer. Den starka 
lärarkontrollen uttrycks på olika sätt till exempel genom att förskolläraren har en direkt 
kommunikation, använder en lekfull röst, är lyhörd eller genom att sträva efter att 
komma nära barns perspektiv. När kommunikationen är riktad av förskolläraren i den 
starka lärarkontrollen kommuniceras tillrättavisande om beteende och uppförande. I 
sådana situationer har barnen ingen möjlighet till att ta egna initiativ. När förskollärarna 
tar kontroll genom att närma sig barns perspektiv är barnen friare till att göra egna val 
och ta egna initiativ. Reglerna är då underförstådda och inga tillsägelser är nödvändiga. 
Slutsatsen blir att en stark lärarkontroll inte behöver begränsa barnens inflytande utan 
att det beror på kontrollens karaktär (Emilson 2007). 
 
3.2 Undervisning 
Diskussionerna om undervisning för de yngsta barnen i förskolan har analyserats av 
Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017). Data samlades in genom tre 
fokusgrupper och deltagarna bestod av sex förskollärare och tre barnskötare. 
Diskussionsfrågorna som ställdes handlade om vad deltagarna ansåg att det innebar att 
undervisa, vad de tänker om den nya formuleringen, om det skiljer sig att undervisa 
yngre barn mot äldre barn och om det finns några tillfällen under dagen som inte är 
undervisning. Resultatet i studien visar på två resonemang. Det första är att förskolans 
personal har ett krav på sig att undervisa. Det andra är att vårdnadshavare har en 
rättighet till att barnen undervisas. Personalen upplever att de saknar en tydlig definition 
av undervisning och att lärande kan ersätta begreppet undervisning. Gällande 
planeringen i verksamheten har högre medvetenhet bildats för vad som ska läras ut i 
förhållande till läroplanen. Barns och vårdnadshavares rättigheter synliggörs genom att 
personalen anser att undervisningen ska vara likvärdig och meningsfull för alla barn. 
Författarna kommer i sin slutsats fram till att undervisningen ska ske med barnen och 
inte för barnen (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017). 
 
I förskolorna tolkas begreppet undervisning väldigt olika vilket medför att 
verksamheterna arbetar med det pedagogiska uppdraget på olika sätt (Vallberg Roth, 
Holmberg, Palla, Stensson & Tallberg Broman 2018). För att ge kunskap om vad som 
kan känneteckna undervisning och sambedömning i förskolan har författarna i studien 
undersökt hur samarbete mellan förskollärare, förskolechefer, förvaltningschefer och 
forskare kan tydliggöra begreppet undervisning i förskolan. I denna delrapport har 243 
förskolechefer och förskollärare fått svara på frågor som skickades ut via mail, de fem 
frågorna var: 

1. Vad kan känneteckna undervisning?  
2. Vad kan känneteckna undervisning i musik, matematik och språk-
kommunikation/flerspråkighet?  
3. Vad kan känneteckna en undervisande förskollärare?  
4. Vad kan känneteckna en organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning i 
förskolor?  
5. Vad kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskolor?  

                                           (Vallberg Roth m.fl. 2018, s. 5f) 



  
 

9 

Resultat och analys för varje fråga skrevs fram i varsitt kapitel. Den första frågan Vad 
kan känneteckna undervisning? är den fråga som varit relevant för den föreliggande 
studien. Det gjordes en analys för att se hur många gånger samma ord användes av 
deltagarna. De ord som användes mest frekvent om hur undervisning kan kännetecknas 
var: barn, lärande, pedagog och vi/tillsammans – barn-pedagog (Vallberg Roth 2018, s. 
36). I resultatet från den första frågan Vad kan känneteckna undervisning? framkom åtta 
olika kategorier, den som är relevant för vår studien är vid och vag undervisning 
(Vallberg Roth 2018, s. 39). Vid undervisning menar författaren är när det finns en 
närvarande och medveten pedagog som kommunicerar med barnet. Vag undervisning 
uppstår i allt som barnen gör eller ser andra göra på förskolan.  
 
3.3 Planering av verksamheten 
En studie av Nilsson (2016) har genomförts med hjälp av videoobservationer på en 
förskola med två avdelningar. På varje avdelning arbetar två förskollärare och en 
barnskötare. Med utgångspunkt i personalens planeringssamtal är syftet i studien att 
beskriva hur verksamheten konstrueras. Då studien genomförs på en förskola nära 
norska gränsen har fokus legat på hur det sammanhang kan påverka konstruktionen av 
verksamheten. Under fyra månader observerades avdelningarnas planeringsmöten. 
Resultatet visar på att förskollärarna anser att det uppstår begränsningar i arbetet med 
den planerade verksamheten. Förskollärarna menar att den spontana verksamheten 
försvann då verksamheten behöver dokumenteras och analyseras. Istället för att se 
dokumentationen som en del av arbetet ses den som ett måste och att glädjen som de 
annars har kring arbetet försvinner (Nilsson 2016). 
 
Förskollärares perspektiv på dokumentation och planering i förskolan har studerats av 
Alvestad och Sheridan (2014). De har tittat på norska förskolor där de följer en nationell 
läroplan och där förskollärarna är tvingade att dokumentera både lärandet och det 
professionella utövandet. Syftet med studien är att lyfta fram de utmaningar och 
dilemman som förskollärarna ansåg fanns kring dokumentation och planering. För att få 
fram ett resultat har de intervjuat förskollärare med fokus på olika former av 
dokumentation. Under intervjuerna har forskarna och förskolläraren tillsammans tittat 
på videosekvenser och fotografier, som förskollärarna har valt ut, och diskuterat dessa. 
Intervjuerna har även fokuserat på läroplansmål, års- och veckoplaner, veckobrev och 
förskollärarnas egen reflektion. 
 
Resultatet i studien visar att förskollärarna föredrog en mer öppen planering än en som 
var direkt riktad mot läroplansmålen (Alvestad & Sheridan 2014). De menade att med 
en större flexibilitet i planeringen fick barnens intresse, tidigare erfarenheter och 
gruppkonstellation ta en större plats. Förskollärarna menade att en öppen planering 
skapade bättre möjligheter för goda relationer mellan barn och pedagoger. 
Förskollärarna anser att genom att se varje enskilt barn uppstod en relation mellan 
barnets behov och lärande. Även barnens ålder påverkade hur de planerade 
verksamheten. Var barnen äldre kunde de gå djupare in i ett ämne och reflektera över 
det än om barnen var yngre (Alvestad & Sheridan 2014). 
 
Det finns två olika sätt att se på varför planeringen ser annorlunda ut beroende på 
barnens ålder menar Alvestad och Sheridan (2014). En anledning kan vara att 
förskollärarna ser barnens utveckling i ett mer traditionellt perspektiv och att yngre barn 
vet mindre än äldre barn. Konsekvensen blev då att förskollärarna missar möjligheten 
till att skapa en lärande miljö som utmanar barnen. Ett annat sätt att se på åldersindelad 
planering är att barn tänker och reflekterar annorlunda beroende på hur gamla de är. Ett 
äldre barn har mer erfarenheter och en annan förståelse än vad ett yngre barn har 
(Alvestad & Sheridan 2014).  
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3.4 Sammanfattning 
Samlingen fungerar som ett moment för struktur, något som skiljer sig från den övriga 
verksamheten och skapar en möjlighet för struktur. Innehållet i samlingen är bland 
annat närvaro, veckodagar och sånger (Rubinstein Reich 1993). Hur stark 
lärarkontrollen är i samlingen påverkar barns möjligheter till att påverka samlingen. 
Dock behöver inte en stark lärarkontroll begränsa barnen utan det beror på hur 
förskolläraren kommunicerar med och bemöter barnen (Emilsson 2007). Det finns ett 
krav på förskollärarna att det ska ske undervisning i förskolan. Samtidigt förväntar sig 
vårdnadshavare att barnen ska bli undervisade. Det i sin tur leder till att planeringen av 
undervisning blir tydligare (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017). Det som 
gör det problematiskt är att begreppet undervisning är svårtolkat. Resultat visar att flera 
förskollärare definierar undervisning som allt det som görs i förskolan. Vallberg Roth 
(2018, s. 18) använder sig av begreppen vid och vag undervisning där vid innebär att 
undervisning sker när förskollärare kommunicerar med barnen medan vag innebär allt 
det som görs i förskolan. Flera förskollärare såg det som att de hindras i sin planering då 
verksamheten måste dokumenteras och att den spontana verksamheten då försvann 
(Nilsson 2016). Andra förskollärare menar att de föredrog en mer öppen planering än en 
planering riktad mot läroplansmålen. Det skapade en större möjlighet för att stimulera 
barns intresse. De menade även att barns ålder påverkade hur planeringen ser ut och att 
förskollärarnas barnsyn kan påverka hur planeringen görs (Alvestad & Sheridan 2014). 

Vår studie kan tillföra kunskap om hur begreppet undervisning i förskolan kan 
definieras samt vad det innebär att genomföra en samling i förskolan. Förhoppningen 
med studien är att de som läser studien ska kunna bli inspirerade. Att de kan få nya 
tankar om hur de kan arbeta med samlingen som metod för undervisning i förskolan 
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 Teoretiskt ramverk  
Nedan presenteras de teorier som tillsammans med tidigare forskning kommer att 
användas vid analysen av resultatet. Det som skrivs fram under 4.1 Didaktik används 
för att analysera frågeställningen om Hur planerar förskollärare undervisning? Uljens 
(1997) skoldidaktiska modell. Uljens skoldidaktiska teori förstärks med Åberg och Lenz 
Taguchis (2005) teori om undervisning i samling. Det som skrivs fram under 4.2 
Pedagogisk atmosfär används för att analysera frågeställningen Vad kan möjliggöra och 
begränsa barns lärande i samlingar? används Johanssons (2011) teori om tre 
pedagogiska atmosfärer. 
 
4.1 Didaktik 
Didaktik definieras som undervisningens teori och praktik (Jank och Meyer 1997, s. 
18). I studien ses samlingen som en metod som förskollärare använder i sin planerade 
undervisning. Syftet med den planerade undervisningen är att det som sker ska ske efter 
varje barns villkor i förhållande till de mål som står i läroplanen (Eidevald, Engdahl, 
Frankenberg, Lenz Taguchi och Palmer 2018, s. 86). Det kan kopplas till Uljens (1997, 
s. 184) didaktiska teori som har fått namnet skoldidaktik. Skoldidaktik innefattar den 
undervisning som sker i samtliga skolformer, från förskola till vuxenutbildningar. För 
att förstå hur skoldidaktiken används presenterar författaren en modell. 

 
Figur 1: Den pedagogiska verklighetens verksamhetsformer, handlingsnivåer och kontextuella dimensioner i en 
skoldidaktisk teori (Uljens 1997, s. 176). 
 
Till vänster om cirklarna är det planering som åsyftas, från styrdokument ner till 
lärarens individuella planering. Cirklarna syftar till själva genomförandet av 
undervisningen med läraren och eleven i mitten. Till höger om cirklarna är det 
utvärdering som åsyftas, från utvärdering under undervisningen till utvärdering mot 
styrdokumenten. 
 
Uljens (1997, s. 176) modell har en tydlig koppling till skolan men inte en lika tydlig 
koppling till förskolan. Därför har modellen omarbetats och konkretiserats till nu 
gällande styrdokument och anpassats till studiens syfte som är att studera samlingen 
som undervisningsmetod. 
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Figur 2: En modifierad skoldidaktisk modell av samlingen i förskolan utifrån Uljens (1997). 
 
Förskolans verksamhet ska utgå från Läroplanen för förskolan. Utifrån målen i 
läroplanen gör arbetslagen en grovplanering över hur det kommande året ska se ut. Efter 
grovplaneringen har förskollärarna egen planering. I studien är det samlingen som är av 
intresse och när förskollärarna ska planera en samling bör de först ha ett syfte. Vad är 
målet med samlingen? När syftet är bestämt måste förskolläraren planera vad som ska 
göras, vilken aktivitet ska ske i samlingen? Där måste det tas hänsyn till vilken 
barngrupp som ska delta. Därefter genomförs samlingen och en utvärdering av den sker. 
Under samlingen kan det ske saker som förskolläraren inte är beredd på, till exempel att 
barnen tappar intresset. Det behöver förskolläraren reflektera över och eventuellt 
förändra något under tiden som samlingen pågår. Efter samlingen behöver 
förskolläraren reflektera över hela samlingen, vad gick bra och vad gick mindre bra? 
Därefter träffas hela arbetslaget och reflekterar över hur måluppfyllelsen ser ut.  
 

 Undervisning i samlingen 
De begrepp som är valda i den anpassade modellen av skoldidaktiken kan kopplas till 
det som står i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018, s.18) om uppföljning, 
utvärdering och utveckling. För att kunna följa upp och utvärdera behövs en 
dokumentation finnas som underlag för vad som gjordes som utgångspunkt för 
reflektion. I stycket ovanför finns en förklaring till hur planeringen går till enligt den 
anpassade modellen. Detta kan liknas vid hur Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver 
arbetet med pedagogisk dokumentation. Till en början användes dokumentationerna 
som underlag för reflektion mellan pedagogerna för att sedan tas med tillbaka till 
barnen. Tillsammans med barnen tittade de på bilder och saker de skapat för att 
diskutera hur barnen hade tänkt när de utförde olika aktiviteter. I diskussionen fick 
barnen dels berätta om sina upplevelser och tankar samtidigt som de fick inspiration till 
att jobba vidare med sitt och fick syn på andra tillvägagångssätt. Samlingen blev en 
mötesplats för dessa diskussioner och en plats för undervisning.  
 
Innan förändringsarbetet med pedagogisk dokumentation påbörjades gav barnen uttryck 
för att de tyckte samlingen var tråkig (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Vidare menar de 
att samlingen många gånger mest handlade om att be barnen att sitta still och vara tysta. 
När pedagogerna började reflektera över varför och för vem de hade en samling kom de 
fram till att de skulle fråga barnen om vad de ansåg samlingen skulle innehålla för att 
barnen skulle tycka att den var rolig (Åberg & Lenz Taguchi 2005).  
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När barnen fick vara med och bestämma om samlingens innehåll ändrades 
pedagogernas roll. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver det som att istället för att 
pedagogerna hade varit skådespelare fick de rollen som regissörer istället. De började 
samla några barn som intresserat sig för att göra leransikten och dokumenterade hur 
barnen gått tillväga. Därefter tog de med sig dokumentationen i samlingen där barnen 
tillsammans fick fråga och diskutera med varandra hur de gått tillväga. I dessa 
samlingar behövde pedagogerna inte be barnen att sitta still eller vara tysta. Inför dessa 
samlingar hade pedagogerna reflekterat kring syftet med samlingen så att alla var 
medvetna om det för att det inte skulle bli ett tal om vem som gjort det finaste ansiktet. 
Intresset för att jobba med leran spred sig till fler av barnen vilket gjorde att 
pedagogerna använde sig av det när de skulle presentera nya teman. De barn som visat 
ett intresse fick agera som inspiration för resterande gruppen (Åberg & Lenz Taguchi 
2005).  
 
Att samla barnen i mindre grupper gav dem mer utrymme för att diskutera och lyssna på 
varandra. När barnen själva varit delaktiga i att bestämma vad samlingen ska handla om 
upplevs det som mer meningsfullt för dem (Åberg & Lenz Taguchi 2005). För att 
barnen och pedagogerna skulle veta hur de skulle förbereda sig och vad som 
förväntades av dem och av samlingen valde de att namnge olika samlingstyper. En 
sångsamling var inte detsamma som en samling där barnen reflekterade och diskuterade 
tillsammans i en mindre grupp om något de hade varit med och skapat. Under en dag på 
förskolan har barnen vid flera tillfällen små samlingar som pedagogerna kan lära sig att 
se om de lyssnar noga. I dessa små möten kan pedagogerna ansluta för att använda dem 
som lärtillfällen (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 
 
I föreliggande studie är syftet att ta del av förskollärares tal om möjligheter och 
begränsningar till undervisning i samlingen. I analysen kommer Åberg och Lenz 
Taguchis (2005) metod för att använda samlingar som tillfällen för undervisning ses 
som en teori. Teorin kommer användas i analysen för att ställas mot diskussionerna i 
fokusgrupperna om vilka möjligheter och begränsningar för undervisning som finns i 
samlingen. 
 
4.2 Pedagogisk atmosfär  
Vad en atmosfär är kan uppfattas olika av olika människor. Atmosfär kan beskrivas som 
det som binder oss människor till varandra och bandet mellan människor och 
omgivningen, vi kan antingen skapa atmosfärer själva eller tillsammans med andra 
(Böhme 2006 se Johansson 2011, s. 23). De möten som barn är en del av i förskolan 
behöver mestadels präglas av en god atmosfär för att de ska kännas betydelsefulla för 
barn både här och nu och på längre sikt (Liberg & Dupont 2008 se Johansson 2011, s. 
24). De tre pedagogiska atmosfärerna är framskrivna utifrån hur Johansson (2011) har 
tolkat de vuxnas förhållningssätt gentemot barnen. De frågor som legat till grund för de 
olika atmosfärerna är: 
 

• Hur talar man om och till barnen? 
• I vilka sammanhang och på vad sätt är vuxna tillåtande respektive begränsande 

i förhållande till barnens intentioner?  
• Hur framträder det emotionella engagemang de vuxna visar sitt arbete och 

barnen? I vilken utsträckning och på vad sätt deltar de vuxna i och bemöter 
barns världar? 

 (Johansson 2011, s. 23) 
 

 Samspelande atmosfär 
En samspelande atmosfär präglas av lyhördhet och att pedagogerna är närvarande i 
barnens livsvärld. Att vara närvarande i barns livsvärld betyder att pedagogerna är 
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engagerade i det barnen gör och de är med glädje delaktiga i lekarna som barnen leker 
(Johansson 2011, s. 25). Pedagogerna är spontana och utstrålar glädje i möten med 
barnen. I den samspelande atmosfären finns det utrymme för barnen att överträda 
gränser. Med det menar Johansson (2011, s. 31) att barnen till exempel får flytta med 
sig leksaker mellan olika rum på förskolan. I denna atmosfär försöker pedagogerna 
förstå vad som är viktigt för varje barn och se till deras behov (Johansson 2011, s. 30).  
 

 Instabil atmosfär 
I den instabila atmosfären kan det finnas en hel del av det som finns i en samspelande 
atmosfär men det som skiljer sig är att pedagogerna håller en viss känslomässig distans 
till barnen (Johansson 2011, s. 33). Vidare menar författaren att det visar sig genom att 
pedagogerna har ett avvaktande och passivt förhållningssätt mot barnen. Samspel med 
barnen finns men det saknar engagemang om barnets livsvärld. Även om samtal med 
eller om barnen görs med en positiv ton görs det ofta över huvudet på barnen. I 
samtalen med barnen förekommer det ofta förmaningar till barnen som innehåller ironi 
(Johansson 2011, s. 34 och 36). Tillfällen som påklädning eller måltider upplevs ofta 
som stressade och pedagogerna tar sig igenom dessa situationer behärskat och med ett 
högt tempo vilket ofta även medför att det blir en hög ljudnivå. Det förkommer då heller 
inga samtal med barnen (Johansson 2011, s. 39). Ett annat kännetecken för en instabil 
atmosfär är pedagogernas skiftande förhållningssätt mot barnen. Ibland har de en vänlig 
ton, berömmer och kramar barnen för att i nästa kommentera eller tillrättavisa barnen 
med en negativ klang i rösten. Det finns även en skillnad på uppmärksamhet mellan 
barnen, en del barn får nästan bara positivt medan en del oftast bara får negativ 
uppmärksamhet. Det finns även några barn som inte får någon uppmärksamhet alls 
(Johansson 2011, s. 41).  
 

 Kontrollerande atmosfär 
Det som är typiskt för den kontrollerande atmosfären är att pedagogerna strävar efter 
kontroll. Johansson (2011, s. 43) menar att kontroll inte behöver innebära något negativt 
utan att det alltid är pedagogerna som ska ha kontrollen och det yttersta ansvaret på 
förskolan.  I den kontrollerade atmosfären menar Johansson (2011) att det är när 
kontrollen tillämpas ur ett vuxenperspektiv som barnen inte blir delaktiga och får 
inflytande över sin dag och aktiviteterna som en dag på förskolan innefattar (Johansson 
2011, s. 43). Stämningen i den här atmosfären beskriver Johansson som vänlig men 
kontrollerande och ofta med negativa uttryck mot barnen. Det är även den atmosfär som 
är minst vanlig av de tre. Pedagogerna arbetar för att skapa ordning genom att de har ett 
strikt upplägg på dagen vilket innebär att det inte finns utrymme för barnen att hitta på 
något spontant eller att överträda gränser. Arbetslaget har barnens bästa i tanken för det 
de planerar men ur ett vuxenperspektiv (Johansson 2011, s. 44). Vid aktiviteter som 
innefattar hela barngruppen förekommer ofta tjat och tillsägelser till barnen, vanligen är 
det vissa barn som pedagogerna upplever inte följer normen som återkommande får 
tillsägningarna (Johansson 2011, s. 47). Mellan aktiviteter som till exempel när barnen 
ska gå in från utevistelse upplevs ofta som påfrestande och pedagogernas fokus blir att 
se till att osämja mellan barnen undviks. I dessa situationer är det lätt att ett 
vuxenperspektiv intas och kommunikationen med barnen uteblir och ersätts av negativa 
tilltal (Johansson 2011, s. 48). 
De presenterade teorierna om hur undervisning kan förstås och beskrivas samt 
förskollärare och barnskötares förhållningssätt används dels för att bearbeta dels för att 
analysera data. 
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 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens kvalitativa undersökningsmetod som innefattar 
fokusgrupper, urval, datainsamling och genomförande. Därefter redogörs det för 
bearbetning och analys av empirin. Slutligen förs en diskussion om studiens 
trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet och avslutas med de etiska 
ställningstagande som tagits i beaktning.  
 
5.1 Fokusgrupper 
Studien bygger på en kvalitativ ansats med fokusgrupper som metod. Genom att 
använda en kvalitativ ansats menar Denscombe (2009) att det går att få fram mer 
djupgående och personliga uppfattningar och erfarenheter. Fokusgrupper valdes för att 
det var en passande metod för att kunna få fram förskollärare och barnskötares 
diskussion om undervisning. Begreppet undervisning är svårtolkat och det fanns 
förhoppningar om att få vidare svar vid en diskussion än vid enskilda intervjuer. Om vi  
valt att använda enskilda intervjuer hade den intervjuade varit tvungen att själv hitta 
svar på frågor som vi ansåg svåra att besvara utan stöttning eller diskussion. Genom att 
använda fokusgrupper fanns möjligheten att lyfta olika perspektiv kring begreppet 
undervisning. Samtidigt som olika perspektiv lyfts framkommer en gemensam syn på 
undervisning. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 16) menar att det är det som är 
fördelen med att använda fokusgrupper. Nackdelen med att använda fokusgrupper är att 
alla deltagarna kanske inte får eller tar lika mycket talutrymme (Halkier 2010, s. 11). Vi 
ansåg att det var av större vikt att deltagarna skulle få möjlighet att diskutera runt 
frågorna än att alla skulle ha lika stort talutrymme. Dock var vi medvetna om att det 
skulle kunna påverka resultatet.  
 
5.2 Urval 
I studien var det förskollärarnas diskussion om undervisning i samlingen och hur deras 
förhållningssätt kan påverka barns lärande som var av intresse. Förskollärare valdes 
som deltagare i fokusgrupperna för att det står skrivet i Läroplanen (Lpfö18 2018) att 
det är de som har ansvaret och utbildningen för att planera undervisning. Tre 
fokusgrupper valdes och det fanns ett önskemål från vår sida om att tre-fyra 
förskollärare skulle delta i varje fokusgrupp. Det har varit önskvärt att det fanns en 
spridning i ålder och i yrkesverksamma år för att få ett bredare underlag i diskussionen 
vilket överensstämmer med både det Halkier (2010, s. 25–26) och Dahlin-Ivanoff och 
Holmgren (2017, s. 21) skriver. Relativt tidigt bestämdes att deltagarna skulle känna 
varandra. Det fanns en tanke om att få bättre samtal och rikare data om deltagarna kände 
varandra. Kände deltagarna varandra fanns redan tryggheten mellan dem. Halkier 
(2010, s. 27f) menar att det även kan vara möjligt att få fram djupare perspektiv om 
deltagarna delar upplevelser och erfarenheter sedan tidigare. En aspekt att ta hänsyn till 
är hur deltagarna är vana vid att diskutera ämnet i sitt arbete. Diskuterar de ämnet i 
mindre grupper är det att föredra att ha en mindre grupp (Halkier 2010, s. 32). I studiens 
fall är det samlingen på förskolan som är det intressanta och arbetet i förskolan 
diskuteras oftast i arbetslaget. Ett arbetslag på förskolan består vanligtvis av tre till fyra 
förskollärare och barnskötare. Därför var ett urvalskriterium att deltagarna skulle arbeta 
på samma förskola och helst i samma arbetslag. 
Tre förskolor som var bekanta för oss valdes ut. Detta ur ett bekvämlighetsskäl som 
Denscombe (2009, s. 39) menar är att föredra då en studie genomförs under en 
begränsad tid. Ett mail skickades ut till berörda förskolechefer för att få tillstånd till att 
komma dit. Därefter kontaktades förskollärare för att få veta om de var intresserade av 
att deltaga. I samband med att förskollärarna kontaktades lämnades beskedet från dem 
att det skulle vara svårt att få loss tre-fyra förskollärare samtidigt. Vi diskuterade hur vi 
skulle ställa oss till detta och ansåg att vi med den tidsram som fanns inte hade 
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möjlighet att söka efter nya förskolor som var intresserade av att delta. Av den 
anledningen bestämdes det att även barnskötare skulle få vara med i diskussionen. Även 
om barnskötarna inte besitter samma kunskap och utbildning som förskollärarna besitter 
de mycket erfarenhet. I fokusgrupperna deltog därför sammanlagt sex förskollärare och 
två barnskötare som arbetar på tre olika förskolor.  
 

 Presentation av fokusgrupper 
Fokusgrupp 1 arbetar tillsammans på en avdelning med barn i åldern två till tre år. 
Förskolan ligger i en medelstor stad i södra Sverige och består av: 
Namn 
 

Yrkesroll Ålder Yrkesverksamma år 

Kristin 
 

Förskollärare 30 6 

Jenny 
 

Förskollärare 38 12 

Viktoria 
 

Barnskötare 59 4 

 
Fokusgrupp 2 arbetar på förskola i en mindre ort i södra Sverige. Carola och Sofie 
arbetar tillsammans på en avdelning med barn i åldern ett till tre år. Nadja arbetar på en 
avdelning med barn i åldern tre till fyra år. 
Namn 
 

Yrkesroll Ålder Yrkesverksamma år 

Carola 
 

Förskollärare 40 8 varav 4 som förskollärare 

Nadja 
 

Förskollärare 59 28 

Sofie 
 

Barnskötare 36 17 

 
Fokusgrupp 3 arbetar på en förskola i en mindre ort i södra Sverige. Tina arbetar på en 
avdelning med barn i åldern tre till fyra år. Sara arbetar på en avdelning med barn i 
åldern ett till två år. 
Namn 
 

Yrkesroll Ålder Yrkesverksamma år 

Tina 
 

Förskollärare 44 26 varav 8 som förskollärare 

Sara Förskollärare 56 38 varav 13 som 
förskollärare 

 
Samtliga deltagares namn är fingerade. 
 
5.3 Genomförande 
Undersökningen genomfördes genom att tre fokusgrupper tillfrågades. I två av 
fokusgrupperna deltog två förskollärare och en barnskötare i varje. I den tredje 
fokusgruppen deltog bara två förskollärare då den tredje deltagaren var sjuk. 
 
För varje fokussamtal avsattes en timme och vi båda var delaktiga. När det är två 
samtalsledare som deltar i fokussamtal finns en risk att de påverkar deltagarna. Dock 
hävdar Halkier (2010, s. 68) att det underlättar vid transkriberingen om båda har hört 
diskussionen. Det avgjorde att vi båda skulle medverka. Det kan vara svårt att samla 
fokusgrupperna utanför förskolans lokaler. Därför träffades fokusgrupperna på 
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respektive förskola där deltagarna även känner sig mest bekväma. Varje tillfälle 
inleddes med att deltagarna fick läsa och skriva under ett samtyckesbrev där de 
godkände sitt deltagande. Därefter fick deltagarna information om hur upplägget skulle 
se ut. De fick veta att en utav oss skulle agera som gruppledare och vara den som ställde 
frågorna. Den andra skulle ha en roll som medhjälpare och observatör. Samma roller 
behölls i de tre fokusgrupperna vilket stämmer överens med det Dahlin-Ivanoff och 
Holmgren (2017, s. 49) skriver att samma gruppledare i flera fokusgrupper ger 
fokusgrupperna mer lika förutsättningar. Deltagarna fick även information om att 
intervjuerna skulle spelas in på två olika enheter. Att spela in diskussionerna menar 
Dahlin-Ivanoff och Holmgren 2017, s. 65) görs för att säkerställa att inte förlora något 
material eller missa någon detalj. I fokusgrupper är det inte den enskildes åsikt som är 
av vikt i men allas åsikter är viktiga och lika mycket värda. Allas tankar och åsikter 
behövs för att kunna få ett diskussionsunderlag, annars hade enskilda intervjuer kunnat 
användas. 
 
Frågorna som ställdes i fokusgrupperna formulerades med hjälp av studiens syfte och 
frågeställningar. Frågorna finns presenterade i bilaga B. Fokusgrupper har en öppen 
karaktär och då menar Halkier (2010, s. 54–57) att det räcker med tre till fyra 
inledningsfrågor för att få igång diskussionerna. Det händer att alla frågor inte behöver 
ställas utan deltagarna kommer in på dem ändå. Inledningsvis ställdes frågan: Om vi 
säger undervisning i förskolan. Vad tänker ni då? för att ge samtliga deltagare chansen 
att svara.  
 
5.4 Bearbetning och analys 
Direkt efter varje fokusgrupp menar Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) att det är bra 
om gruppledaren och medhjälparen reflekterar tillsammans vilket gjordes. Därefter 
påbörjades transkriberingen av diskussionerna. Det gjordes för att inte blanda ihop det 
insamlade materialet. Transkriberingen gjordes tillsammans och diskussionerna 
transkriberades ordagrant. Halkier (2010, s. 69) skriver att det vid en transkribering är 
av största vikt att försöka få med varje detalj, ljud som skratt, bekräftande eller 
fnysningar ska tas med.  
 
När transkriberingen var klar lästes de tre diskussionerna igenom och vi valde att 
kategorisera svaren utifrån studiens syfte och frågeställningar. De rubriker som 
användes var: Undervisning i förskolan, Samlingens syfte, Planering, genomförande 
och utvärdering av undervisning samt Pedagogisk atmosfär. En whiteboard-tavla 
användes för att vi enkelt skulle få syn på likheter och skillnader i fokusgruppernas 
diskussioner. Därefter kunde svaren analyseras utefter de framskrivna teorierna och den 
tidigare forskningen. Begreppet undervisning analyserades med hjälp av tidigare 
forskning. Frågorna som handlade om planering och genomförande analyserades med 
hjälp av den anpassade skoldidaktiska modellen och den teori som Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) tar upp. Möjligheter och begränsningar kategoriserades och 
analyserades utifrån Johanssons (2011) pedagogiska atmosfärer. 
 
5.5 Metodkritik 
Här förs ett resonemang om studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 
 

 Trovärdighet 
För att en studie ska vara trovärdig behöver den svara på det som undersökningen avser 
att undersöka (Halkier 2010, s. 105). Studiens syfte och frågeställningar finns med som 
en röd tråd genom arbetet. För att kunna få svar på våra frågeställningar valdes i första 
hand förskollärare som utifrån sin utbildning bör ha kunskap om att bedriva 
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undervisning i förskolan. Detta ansåg vi gjorde att de kunde tillföra relevant information 
för studien. För att öka studiens trovärdighet sammanfattade gruppledaren det som 
diskuterats i slutet av varje fokussamtal. Deltagarna fick då möjlighet att bekräfta och 
lägga till kommentarer om de ville.  
 

 Tillförlitlighet  
Tillförligtighet innebär att studiens delar presenteras på ett tydligt sätt för att kunna 
genomföras av någon annan och ge ett liknande resultat (Denscombe 2009, s. 381). I 
studien har hänsyn tagits till detta genom att vi har försökt att presentera alla delar 
objektivt. Metodkapitlet har presenterats så noggrant som möjligt. Under 
fokusgruppernas diskussioner användes samma diskussionsunderlag (se Bilaga B) och 
vi använde samma gruppledare i alla fokusgrupperna Vi båda deltog under diskussionen 
och samtalen spelades in på två olika enheter vilket överensstämmer med Kihlström 
(2007, s. 232). Författaren hävdar att studiens tillförlitlighet ökar om båda är med och 
samtalen spelas in. För att komma fram till resultatet har vi transkriberat diskussionerna 
ordagrant tillsammans. Därefter har vi diskuterat transkriberingen för att säkerställa att 
det var det deltagarna sa och inte våra tolkningar. I analyskapitlet har vi ställt resultatet 
mot tidigare forskning och teorier. Här har vi försökt vara genomskinliga och undvikt 
att våra egna tolkningar har framkommit. Samtliga av dessa delar har gjorts för att 
säkerställa studiens tillförlitlighet.  
 

 Överförbarhet 
Om resultatet kan överföras från ett sammanhang till ett liknande finns en överförbarhet 
(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 83). I förhållande till vår studie går det att uppnå 
viss överförbarhet då deltagarna arbetar i förskolan. Deltagarnas utbildningsnivå och 
hur länge de har arbetet i förskolan finns framskrivet för att öka överförbarheten. Det är 
svårt att säga om studien är helt överförbar då endast åtta personer från tre olika 
förskolor deltog. Då endast tre av alla Sverige förskolor i Sverige deltog är det svårt att 
göra resultatet är överförbart. Att säga att alla förskollärare och barnskötare skulle ha 
svarat på samma sätt går inte. Dock framkom det i den tidigare forskningen att 
begreppet undervisning var svårtolkat vilket tyder på att diskussionen kunde ha blivit 
liknande i andra sammanhang. Överförbarheten påverkas även av hur väl resultatet har 
presenterats (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 83). Resultatet har kategoriserats 
med relevanta tema utifrån syfte och frågeställningar samt skrivits fram med hjälp av 
relevanta citat.  
 
5.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) lyfter fyra begrepp som forskare ofta lovar men inte alltid kan 
hålla. Dessa fyra begrepp är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Då den 
föreliggande studien inte faller under sekretesslagen är det inte något som det har 
behövts ta hänsyn till. Då förskolans verksamhet inte faller under sekretesslagen gäller 
inte heller tystnadsplikt enligt Vetenskapsrådet (2017). Dock har de som arbetar i 
förskoleverksamhet tystnadsplikt men inte utifrån sekretesslagen. Vi har valt att ta 
hänsyn till tystnadsplikten genom att berätta för deltagarna att det som sagts under 
samtalen endast används i arbetet med studien. Efter att arbetet med studien är klart 
kommer allt insamlat material att kasseras. Då vi varit intresserade av förskollärarnas 
yrkesmässiga tankar och inte deras privata åsikter kan anonymitet utlovas. Deltagarna 
har benämnts med fingerade namn. Enligt Vetenskapsrådet innebär anonymitet till 
exempel att deltagare i en studie får fingerade namn. Det är av vikt att i största mån 
skydda deltagares personliga integritet (ibid.) Detta har vi gjort genom att vi varit 
medvetna om att de svar som deltagarna har gett inte är en sanning utan att var deras 
tankar just där och då. Vi är medvetna om att det är våra tolkningar av deras svar och att 
vissa påståenden kan ha tagits ur sitt sammanhang. 
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Vi har även tagit del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 
Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om studiens syfte 
(Vetenskapsrådet 2002). Inför studien kontaktades olika förskolor som fick en förfrågan 
om de var intresserade av att delta i en studie om undervisning i samlingen och hur 
förskollärares förhållningssätt kan påverka barns lärande. Till de förskolor som visade 
intresse skickades ett missivbrev ut med en bättre beskrivning av vad studien gick ut på. 
I missivbrevet fanns en del där varje deltagare fick signera för att godkänna sitt 
deltagande i studien. Det framgick även att deltagandet var frivilligt och att de när som 
hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Detta överensstämmer med Vetenskapsrådet 
(2002) beskrivning av Samtyckeskravet att deltagare själva ska få bestämma om de vill 
delta. Med konfidentialitetskravet menas att uppgifterna om de som medverkar skall 
förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Deltagarna ska inte 
benämnas med namn (ibid.). I missivbrevet som skickats ut till deltagarna framgick det 
att deras uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. För att anonymisera deltagarna 
benämns de i studien som förskollärare och barnskötare. Nyttjandekravet betyder att 
deltagarna får veta vad uppgifterna de lämnar kommer att användas till och att de inte 
kommer att föras vidare till någon annan än forskaren (ibid.). I studien behöver 
deltagarna även informeras om att examinatorn kan begära att få tillgång till materialet 
så att de är medvetna om det. Även detta framgår i missivbrevet. 
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 Resultat  
I det här kapitlet redovisas de tre fokusgruppernas resultat. Varje fokusgrupps resultat 
presenteras var för sig utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fyra teman framkom 
under kategoriseringsprocessen. Det första temat var undervisning i förskolan där 
förskollärare och barnskötare tolkar begreppet undervisning. Det svarar på vad 
deltagarna anser att undervisning i förskolan är. Det andra temat var samlingens syfte 
där förskollärare och barnskötare beskriver syftet med samlingar. Det svarar på 
frågeställningen I vilket syfte genomförs samlingen? Det tredje temat var planering av 
undervisning där förskollärare och barnskötare berättar vilka metoder de använder för 
att planera undervisning. Det svarar på frågeställningen Hur planerar förskollärare 
undervisning? Det fjärde temat var möjligheter och begränsningar för barns lärande. 
Det svarar på frågeställningen Vad kan möjliggöra och begränsa barns lärande i 
samlingen? Svaren är tematiserade efter våra tolkningar av det som har sagts under 
samtalen. Avslutningsvis görs en sammanfattning av fokusgruppernas resultat där 
likheter och skillnader skrivs fram.  
 
6.1 Fokusgrupp 1 
Här redovisas resultatet av det samtal som genomförts med Fokusgrupp 1. 
 

 Undervisning i förskolan 
Kristin, Jenny och Viktoria var överens om att undervisning i förskolan inte är en typ av 
katederundervisning. Kristin och Jenny diskuterade att undervisning är det de gör hela 
dagarna. Jenny uttryckte ”det är det vi gör hela dagarna, undervisar i sociala relationer”. 
Kristin fortsatte med – ”ja men typ livet”. De fortsatte diskutera om att det inte bara är 
pedagogerna som undervisar barnen utan att barnen undervisar varandra. Viktoria sa 
“Då bli inte undervisning så negativt”. 
 
Kristin, Jenny och Viktoria menade att undervisning inte sker när de rättar barnen. 
Kristin uttryckte ”.. eller det som du sa att man rättar dom om de är nåt som blir fel det 
gör man ju aldrig… eller jag gör inte det alltså”. 
 

 Samlingens syfte 
Samlingen användes för att skapa rutiner, som ett tillfälle för lärande och som ett 
tillfälle för gemenskap. För att skapa rutin startade de alltid samlingen på samma sätt. 
Kristin berättade “Vi samlar oss, tänder ljus och barnen har sina speciella platser som 
dom sitter på”.  

 
Vi har ju syftet… jag kan känna att syftet med våra samlingar är ju att vi 
ska samla gruppen för att vi har ju så mycket individuella val. Fast vi bara 
har tolv stycken i våran grupp [...] så är ju inte alla tolv på samma ställe 
speciellt ofta i våra lokaler 
     (Jenny) 

 
I citatet beskrev hon hur de använder samlingen för att ge barnen tillfällen till att träna 
på att våga stå framför en grupp. Kristin, Jenny och Viktoria menade att dagen består av 
många olika individuella val och använder därför samlingen som ett tillfälle för att 
skapa gemenskap. 
 

 Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 
Kristin, Jenny och Viktoria berättade att de ofta observerar barnen för att ha det som 
underlag till fortsatt planering. Barnen observerades både i samlingen och i andra 
situationer för att de skulle veta vad som intresserade barnen.  
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Vi har ju… när vi startar större temaområden som det här vi har haft 
språkfokus nu under hösten då gör vi en projektplanering på det och sen 
utvärderar man den lite efter hand eller man lägger till grejer och så. Sen 
hur man planerar själva undervisnings…gången där vid. Vi observerar ju, 
man observerar barnen och vad man tror att dom försöker eller vad vi 
tolkar att dom är intresserade av eller skulle vilja göra och sen formar 
man ju miljön och aktiviteterna efter det. Det är inte så att vi sitter med… 
vi sitter ju inte och slår i läroplanen för att leta upp mål eller så när man 
planerar undervisningen men man hat ju den alltid med sig. 

  (Jenny) 
 

De menade att de inte satt och slog i läroplanen utan sa att de var trygga med att alltid få 
med läroplansmålen ändå. Kristin berättar om att de ofta byter ut materialet de har 
framme men att de inte inför varje byte kollar av att de har nått det mål som var tanken, 
utan att ”man vet ju vad som står liksom”. 
 
Under samlingen var både Kristin, Jenny och Viktoria delaktiga. De hade varsin vecka 
där de ansvarade för att genomföra samlingen. De som inte höll i samlingen fanns med i 
samlingen för att upprätthålla ordningen. 
 

Eftersom vi alla tre är med i samlingen och de bara är en av oss som håller i 
samlingen så e vi andra som barnstöd eller vad man ska säga alltså vi finns 
ju där för att stötta dom barnen som inte fullt ut liksom fixar situationen 
eller behöver lite extra stöttning liksom vid den situationen, antingen om 
man har nån som sitter i knät eller man har nån som … 
   (Jenny) 

 
Jenny fortsatte att berätta att ibland kunde de behöva föra tillbaka ett barn till samlingen 
eller att försöka fånga barnen genom att fråga dem om vad det var som hände. 
 
Kristin och Jenny berättade om hur de utvärderade för att fortsätta planera. De menade 
att de regelbundet gjorde en målkoll där de gick igenom läroplanens mål och 
diskuterade hur de arbetat med just det målområdet. Det gjordes för att veta hur de 
skulle planera verksamheten. Kristin fortsatte “vilket också ju gör att man känner att 
fortsätter så som vi gör just nu så uppnår vi dom här målen eller då finns dom här målen 
med i verksamheten”. 
 

 Möjligheter och begränsningar för barns lärande 
6.1.4.1 Möjligheter för barns lärande 
Kristin, Jenny och Viktoria berättade om att de inte rättade barnen om de gjorde något 
som blev lite tokigt utan lät barnen själva känna eller tänka efter. Viktoria berättade att 
det kunde till exempel vara ett barn som tog på sig skorna på fel fot. Jenny fortsatte “där 
fråga vi bara, känns det bra? Ja. Ok då så”. 
 
6.1.4.2 Begränsningar för barns lärande 
Kristin, Jenny och Viktoria menade att då hela arbetslaget var med i samlingen men 
bara en utav pedagogerna höll i samlingen fungerade de övriga två som barnstöd. 
 

… Finns ju där för att för att stötta dom barnen som inte fullt ut liksom 
fixar situationen eller som behöver lite extra stöttning liksom vid den 
situationen, antingen om man ha nån som sitter i knät eller man har nån 
som … 

   (Jenny) 
 

De diskuterar olika sätt att få tillbaka de barn som inte vill vara delaktiga. Det kan vara 
genom något de vet att ett barn tycker om som speciella sånger eller böcker. 
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Kristin och Jenny diskuterade att vissa barn behövde mer riktade insatser för att klara av 
att sitta i samlingen medan andra barn klarade att sitta själva. Ibland behövde barnen 
föras tillbaka till samlingen. Kristin berättade att pedagogerna som satt med i samlingen 
fungerade som förebilder, där de visade hur det ska gå till.  

 
När vi sitter där så visar man ju lite hur det ska eller hur vi gör liksom det 
får ju ta den tid det tar för henne att komma över att förstå att det är där vi 
är liksom. Jag tycker att det som stör, mycket att man ska springa och 
hämta hela tiden så där, för uppenbarligen är hon inte redigt mogen 
kanske för det, men hon det går ju rätt…                          

(Kristin) 
 

Kristin ger uttryck för att det kunde vara störande om det var mycket spring upp och ner 
i samband med samlingen. 
 
6.2 Fokusgrupp 2 
Här redovisas resultatet av det samtal som genomförts med Fokusgrupp 2. 
 

 Undervisning i förskolan 
Carola, Nadja och Sofie talade om att undervisning var när de kommunicerar med barn. 
De beskrev det som att de tog tillvara på ögonblicken där barnen visade intresse för 
något och inledde samtal kring det. Carola beskrev begreppet undervisning 
”Undervisning är allt det man känner att man lyckas med pedagogiskt”. Nadja menade 
att undervisning kunde vara när de hade varit i skogen. De samlade barnen när de kom 
tillbaka för att tillsammans diskutera och reflektera över det de varit med om i skogen.  
 
I materialet diskuterade Carola, Nadja och Sofie att när de stressar, styr barnen eller det 
bara sker på löpande band är exempel på när undervisning inte sker. Vidare diskuterade 
de att när kommunikationen med barnen uteblev blev barnen inte delaktiga och då ansåg 
de att det var mer barnpassning. Sofie uttryckte “och det känns ju inte bra efter heller… 
nej även om de gick bra där… då”. 
 

 Samlingens syfte 
En avdelning använde sig av två samlingar varje dag. En utav samlingarna användes för 
att starta upp en aktivitet medan den andra användes för att skapa en rutin innan lunch.  

 
Ja, och sen brukar vi samla ihop för lite sång och just för att samla 
ihop lite innan vi går över och äter eller så. Det är ju lite med 
rutinerna. Alltså den sista in samlingen då liksom. 

(Carola) 
 

Carola, Nadja och Sofie använde samlingen som ett tillfälle för att utveckla barnens 
språkförståelser och matematikkunskaper. Till exempel läste de böcker, sjöng sånger 
och spelade spel.  
 
Carola, Nadja och Sofie diskuterade definitionen av begreppet samling. De menade att 
en utflykt till skogen kunde innebära samlingar. Där kunde spontan undervisning ske 
om till exempel olika begrepp för saker som finns i skogen.  
 

De som är bra också man är ute, säger att man reflekterar över det 
tillsammans med barnen när man kommer hem så ska man ju helst 
försöka hinna ha en liten samling när man kommer tillbaka från 
skogen kanske då och gå igenom vad som hände, vad gjorde vi där 
och visar kanske bilder då man har tagit med paddan, så blir de 
kopplar dom ju genast tillbaka själva där. Det sätter sig väl lite där 
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med förhoppningsvis och [...] alltså det är ju mer än vad man tror som 
man fastnar. 

 (Nadja) 
 

Nadja uttryckte att hon ansåg att det var av vikt att återkoppla tillsammans med barnen 
om vad som hade hänt i skogen. 
 

 Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 
Carola menade att planering av undervisning handlade om att de skulle arbeta med alla 
läroplansmålen.  
 

 Ja vi brukar planera alltså vi veckoplanerar ju då kanske man säger att nu 
fokuserar vi på till exempel, som vi de senaste, då har det ju varit memory 
och att dom ska lära sig att matcha, hitta lika såhär och vi har även haft att 
man kanske säger ja men nu denna veckan som kommer eller närmaste 
veckorna så kör vi mer bokläsning i samlingen så man har ett sånt syfte 
och att man planerar det innan men det är ju inte så att man planerar det i 
detalj liksom… oftast inte 

 (Carola) 
 
Vidare menade Carola att de i planeringen har ett syfte men att det inte till en början är 
planerat in i minsta detalj utan det görs närmare inpå genomförandet.  
 
På de gemensamma planeringstillfällena gjordes en övergripande planering för vad som 
skulle ske den kommande veckan till exempel ett visst tema. Därefter planerade 
förskollärare och barnskötare enskilt. 
 

Ja för att komma vidare i vår dokumentation och uppföljning och det här 
så är det väl stort sätt så sen får man ju lite på egen hand, det kanske vi 
diskuterar lite öppet liksom men idag tar vi tar denna boken och så gör vi 
så och ja och ibland delar oss då har två så lite. Sen så blir det ju 
diskussionerna blir ju när man har dom här veckoplaneringar tillsammans 
i arbetslaget då blir de ju diskussion igen hur det gick [...] hur man ska 
fortsätta. 

                                                                                                                                   (Carola) 
 
Carola berättade hur de under veckoplaneringen förde en diskussion om hur det de gjort 
hade gått. 
 
Hur samlingarna genomfördes berodde på vilken slags samling det var.  
 

… inne hos oss brukar vi vissa dar … vi tillsammans och typ 
sångsamlingar alltså, sådana grejer som man mer introducerar eller har 
mer saker som kräver turtagning och att barnen ska vara delaktiga på en i 
taget lite mer, då brukar vi ju dela grupperna i två och då kan det ju 
ibland vara att vi bara är en pedagog. 
 (Carola) 
 

Om samlingen krävde koncentration och att barnen skulle vara aktiva delade de 
gruppen i två. Var det en sångsamling var hela barngruppen med i samlingen. 
 

 Möjligheter och begränsningar för barns lärande 
6.2.4.1 Möjligheter för barns lärande 
Carola, Nadja och Sofie diskuterade hur det barnen intresserat sig för låg till grund för 
att det skulle anses vara bra undervisning. Vidare sa de att utan kommunikation med 
barnen uteblev undervisningen. 
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…att det blir en bra kommunikation och att de händer nånting bra utav det 
och barnen eller så som jag sa det här innan liksom att man ser att dom 
tindrar med ögonen och dom antingen har lärt sig nåt nytt eller det är nåt 
som intresserar dom eller att man är med 

  (Carola) 
 
Carola menade att när hon kunde se barnens tindrande ögon förstod hon att de hade lärt 
sig något eller intresserade sig för det de gjorde. 
 
Carola, Nadja och Sofie var överens om att det var okej om barnen satt med i samlingen 
men inte var aktiva i det som hände i samlingen. Nadja menade att vissa barn behövde 
bläddra i en egen bok samtidigt som en pedagog läste en annan bok. Även om barnet 
bläddrade i en egen bok menade förskolläraren att barnet ändå förstod den bok som 
förskolläraren läste. Sofie menade att det som pedagog var viktigt att tänka på att inte 
säga nej till barnen. Utan istället försöka hitta andra förslag som de kunde erbjuda 
barnen. Carola och Sofie sa att när barnet var medvetet om vad samlingsaktiviteten gick 
ut på var det okej att lämna samlingen för att sedan komma tillbaka om barnet tyckte att 
det verkade roligt senare. Sofie “Man är alltid välkommen in igen liksom så de inte blir 
helt stopp”. 
 
Sofie ansåg att det var av vikt att se barnen i alla situationer. Om Sofie eller någon av de 
andra till exempel läste en bok och barnen hade svårt att sitta still kunde de 
uppmärksamma detta. Sofie menade att det handlade om att fånga barnen på nytt. Det 
kunde göras genom att låta barnen göra något där de fick röra på sig för att sedan kunna 
sitta en stund till.   
 
6.2.4.2 Begränsningar för barns lärande 
Carola, Nadja och Sofie diskuterade om att det inte var undervisning när de stressade 
och inte pratade med barnen. Sofie sa då ”eller man känner sig stressad så går man ut i 
hallen och egentligen ska dom klä på sig själva men att vi drar upp och bara ut liksom”. 
Carola, Nadja och Sofie uttryckte det som att när barn inte är delaktiga uteblir 
undervisningen. 
 
Nadja ansåg att åldern påverkade hur lång en samling kunde vara och att det inte gick 
att kräva för mycket om barnen var små.  
 

Man kan ju inte sitta för länge, kan inte kräva för mycket dom är ju inte 
så gamla. Tänk att dom ligger på fyra år en del är ju bara tre inne hos oss 
och då ja, tio femton det beror på vad vi gör lite också. Ibland kan det dra 
iväg rätt så långt, kan vi sjunga jättelänge, så vill alla göra och man kör 
nån typ en ska gå och ligga i mitten kanske gubben i lådan då och då vill 
ju alla. Sexton sjutton stycken då tar de ju lite tid så då räcker det ju inte 
med tio minuter. Då blir det ju lite längre. 

 (Nadja) 
 

Samtidigt var valet av aktivitet avgörande för hur lång samlingen kunde vara. 
 
6.3 Fokusgrupp 3 
Här redovisas resultatet av det samtal som genomförts med Fokusgrupp 3. 
 

 Undervisning i förskolan 
Tina och Sara menade att undervisning handlade om hur de bemötte barnen i 
vardagssituationerna. Alla situationer kunde bli undervisning bara de utnyttjade dem.  
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Alltså jag ser inte undervisning som den här katederundervisningen utan 
att den sker tillsammans med barnen i en situation som är…skapad av 
barnen, egentligen deras intresse… 

      (Sara) 
 
Vidare menade Sara att det handlade om att vara närvarande som pedagog och se vad 
som intresserade barnen för att kunna ansluta och benämner eller utmanar barnen i det 
de gör. 
 
Tina och Sara diskuterade skillnaden i yrket från när de började arbete till hur det var 
idag. Hur de tidigare skulle finnas till hands och visa barnen hur det skulle vara. Idag 
skulle de ta ett steg tillbaka, finnas där för att utmana och stötta barnen till att testa sig 
fram för att se vad som hände om de gör på det ena eller andra sättet. Tina beskrev det 
som att ”man får nästan känslan av att binda händerna bakom ryggen för att dom ska få 
testa själva”. Tina och Sara talade om hur viktigt det var att ge barnen en god 
självkänsla och att det de gjorde var betydelsefullt, att barnen skulle få den känslan med 
sig upp genom åren i skolan.  
 

… hur vi ska kunna bygga underifrån så att säga så att man får den här 
bra självkänslan. Att våga göra fel, våga misslyckas det är inte kört, alltså 
för det utan man kan reparera det. Det är ingen fara det är en erfarenhet 
man har. 

     (Sara) 
 
Tina och Sara menade att det inte var undervisning när barnen blev uppassade och när 
det inte förekom någon dialog mellan förskollärare och barn. De menade att alla 
situationer kunde vara undervisning bara de satte ord på det. Sara uttryckte ” en enkel 
sak som att tvätta händerna… det kan ju faktiskt också va undervisning för man är där 
med barnet och man pushar på, att man tar tvål och man gnuggar in tvålen.” 
 

 Samlingens syfte 
Tina och Sara berättade att de hade valt bort samlingen i verksamheten. De ansåg att de 
vann mer på att fånga barnens intresse utanför samlingen än i den.   

 
Jag känner att det man har vunnit av att ta bort alltså ta bort samlingen, att 
man kan dyka in i den situationen där barnen, man ser att de har tusen 
tankar, tusen funderingar att man kan vägleda dom stötta dom. För det 
traditionella sättet man hade samling på man samlade tolv barn då var det 
jag som styrde och det var kanske tre som var intresserade av vad jag 
pratade om och resten satt och tänkte på nåt annat men. I den situationen 
som du beskriver har man ju allas intresse dom som har valt att vara där 
är ju där av en anledning 

     (Tina) 
     

Visst och de är inte jag som pedagog som ska styra utan det är att jag ska 
kunna ta upp det jag ser alltså att vägleda så att säga. Om jag märker att 
nåt barn kanske är lite tveksam eller att man kan pusha på eller ja, nej 
men de väljer ju alldeles själva nån är kanske bara i ateljén i 5 minuter 
medan en del kan vara där i en kvart det är så olika 

    (Sara) 
 

Tina berättade om hur de istället för att ha samlingar kunde uppmärksamma och vägleda 
barnen i det som intresserade dem istället för att samla hela gruppen där kanske bara 
några få visade intresse. Sara berättade att hon inte ansåg att det var hon som skulle vara 
den som styr utan istället vägleda barnen där de är. 
 
Istället för att ha samlingar berättade Tina att de hade delat upp barngruppen i mindre 
grupper. De såg ett skiftande behov i barngruppen där det var svårt att nå alla. Istället 
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för att kalla det samling kallade de det för att gå och göra en aktivitet. Sara berättade att 
de utgick från barnens intresse och hade skapat olika stationer utifrån det.  

 
Där jag jobbar då har vi valt att ha kalla de lärstationer. Då när vi startade 
upp det här så sa vi det skulle vara efter barns intresse och att vi ska vara 
lyhörda av vad vi ser så vi hade en period där vi kartlade lite va vi såg i 
vardagen. Men sen så märkte vi det att barnen har ju jätte många olika 
intressen, hur ska vi få till det. För vi kunde ju liksom inte ha kanske hur 
mycket som helst, det behövdes ju en pedagog med vid dom 
situationerna... 

                                  (Sara) 
 
Tanken med stationerna menade Sara var att barnen valde station och en pedagog anslöt 
för att stimulera barnens lärande. 
 

 Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 
Tina och Sara berättade att de i samband med planeringstiden reflekterade över vad som 
hade hänt den senaste veckan. Utifrån hur de aktiviteterna hade utfallit planerade de för 
kommande vecka.  
 

Annars är det ju klart har man ju den veckoplaneringen som man har 
tid att diskutera och reflektera över vad vi gjort och hur ska vi gå 
vidare 

        (Sara) 

Ja precis för det som är nu i vår planering så börjar vi alltid planeringen 
med att titta hur veckan har vart och vad vi fått gjort. Utifrån det gör vi 
nästa vecka så det är liksom en tillbaka blick, vår planering kan man väl 
säga.      (Tina) 

Både Sara och Tina beskrev liknande tillvägagångssätt gällande hur de planerar och 
utvärderar, fast de arbetar på olika avdelningar. 
 

 Möjligheter och begräsningar för barns lärande 
6.3.4.1 Möjligheter för barns lärande  
Tina och Sara var överens om att barnens intresse skulle ligga till grund för 
verksamheten. De aktiviteter som gjordes och det material som fanns på de olika 
lärstationerna var valda utifrån barnens intressen. 
 

…deras intresse som jag som pedagog måste ta till vara på och där jag kan 
verkligen gnugga mina geniknölar och försöka att få in den kunskapen jag 
har men även att man är ärlig och säger att det vet jag inte, vi kan söka den 
kunskapen tillsammans. Att jag som pedagog inte kommer med kanske dom 
givna svaren utan att jag kan ... spetsa till det lite och fråga barnen vad dom 
tror eller vad dom tänker kring det eller vad dom tycker, vad dom känner. 

 
    (Sara) 

 
Sara menade att det inte handlade om att pedagogen ska komma med klara svar utan 
hjälpa barnen att själva komma på svaren genom att hon kan ställa frågor.  
 
6.3.4.2 Begränsningar för barns lärande 
Tina och Sara sa att vid stressade situationer hände saker på löpande band vid till 
exempel påklädning. Då handlade det om att få ut barnen istället för att kommunicera 
med barnen. Tina och Sara uttryckte det som att kommunikation mellan barn och 
pedagog var en förutsättning för att barnen skulle känna sig delaktiga.  
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Nää, och inga ord. Alltså när man inte ... sätter ord på det man gör eller 
det som händer, det som sker...När det är helt tyst.. Då ja visst jag 
förmedlar kanske känslan så men jag förstärker ju inte det och jag kanske 
ger sken utav att nä du fixar inte det här det är bättre att jag gör det. ... 
just ingen dialog. 
     (Sara) 
 

De ansåg att när kommunikationen med barnen uteblev skedde heller ingen 
undervisning. Det fanns en stor medvetenhet hos förskollärarna att de agerade på ett 
visst sätt när de var stressade. Tina uttryckte det som att: 
 

Ja det ser man ju som en viktig del av lärandet men får dom inte den 
chansen så är dom bara robotar nästan som sitter och inte behöver varken 
tänka eller agera själva. 

       (Tina) 
 
Vidare menade Sara att barn var kompetenta men att det som pedagog var lätt att hjälpa 
till för mycket. Hon uttryckte det som att pedagogerna måste påminna varandra att inte 
hjälpa till för mycket även i stressade situationer.  
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 Analys 
I detta kapitel kommer resultatet analyseras efter de teorier och den tidigare forskning 
som har presenterats. Resultatet analyseras under samma tematiseringar som används 
vid resultatpresentationen. Analysen av 7.1 Undervisning i förskolan grundar sig i vad 
deltagarna anser att undervisning i förskolan innebär. Analysen av 7.2 Samlingens syfte 
svarar på frågan I vilket syfte genomförs samling? Analysen av 7.3 Planeringen, 
genomförande och utvärdering svar på frågan Hur planerar förskollärare undervisning? 
Analysen av 7.4 Möjligheter och begräsningar av barns lärande svarar på frågan Vad 
kan möjliggöra och begränsa barns lärande i samlingar? 
 
Varje tema inleds med en kort sammanfattning av fokusgruppernas gemensamma 
resultat för att det ska bli enklare att förstå analysen och se likheter och skillnader i 
empirin. 
 
7.1 Undervisning i förskolan 
Gemensamt för samtliga fokusgrupper var att ingen hade en gemensam definition av 
vad undervisning i förskolan innebar. Fokusgrupp 1 menade att allt det som görs i 
förskolan var undervisning medan fokusgrupp 2 ansåg att undervisning har med god 
kommunikation att göra. För fokusgrupp 3 handlade undervisning om hur förskollärarna 
bemötte barnen. När de fick frågan om vad som inte är undervisning svarade en 
fokusgrupp att det inte var undervisning när de rättar barnen. De andra två 
fokusgrupperna menade att undervisning inte förekom i stressade situationer vilket 
kunde ske till exempel vid påklädning. 
 
Trots många diskussioner i arbetslagen om begreppet undervisning har inte en 
gemensam definition framkommit. Detta överensstämmer med det Jonsson, Williams 
och Pramling-Samuelsson (2017) kom fram till i sin undersökning. Pedagogerna som 
deltog i deras undersökning upplevde att de saknar en tydlig definition av begreppet 
undervisning. Vi håller med om att trots många diskussioner kommer inte 
verksamheterna närmare en gemensam tolkning utan varje förskollärare behöver sin 
egen tolkning inför sin planering av undervisning. Det är inte bara på verksamhetsnivå 
som det saknas en definition utan den efterfrågas även på forskarnivå (Ignerius 2018).  
Fokusgrupp 1 menar att allt det som görs i förskolan är undervisning och kunde inte 
komma på något som inte var undervisning. Det kan jämföras med vag undervisning. 
Med det menar Vallberg Roth (2018, s. 42) att med vag undervisning behövs det inga 
förskollärare utan allt som görs i förskolan är lärande för barnen. Till skillnad från 
fokusgrupp 2 och 3 som menar att undervisning sker när pedagogerna ser tillfällena och 
utnyttjar dem. I tillfällena ansluter pedagogerna och kommunicerar tillsammans med 
barnen om det som intresserar barnen just nu. Det kopplas till författarens begrepp vid 
undervisning som innebär att undervisning sker när pedagogen vet vad deras uppdrag 
går ut på och är närvarande. Fokusgrupp 2 och 3 menar att undervisning inte sker när 
pedagogerna är stressade och gör saker på löpande band. Då uteblir kommunikationen 
mellan barn och pedagoger. Även detta stämmer överens med begreppen vid och vag 
undervisning (Vallberg Roth 2018, s. 42f). Slutsatsen som vi kan dra för att förskolan 
ska kunna bli likvärdig gällande begreppet undervisning behöver det komma en 
definition som är mer anpassad till förskolan. Den definition som används idag är den 
som står i Skollagen och då det inte finns uppnåendemål i förskolan ställer vi oss 
frågande till om denna definition kan gälla i förskolan. 
 
7.2 Samlingens syfte 
En av fokusgrupperna hade valt att inte använda samling i verksamheten medan de 
andra grupperna arbetade med samling. Dock använde de samlingen med olika syften. 



  
 

29 

Fokusgrupp 1 använde samlingen för att de menade att barnen hade olika intressen 
vilket gjorde att barnen kanske inte såg alla barn som hade kommit. Då var samlingen 
en mötesplats där barnen kunde se de kompisar som var på förskolan den dagen. 
Fokusgrupp 2 använde samlingen för att presentera nya aktiviteter och för att skapa 
rutiner. Fokusgrupp 3 som valt bort samlingen har på den ena avdelningen valt att 
utifrån barnens intressen erbjuda olika lärstationer där barnen valde om och när de vill 
vara där. Pedagogerna fanns med och var uppmärksamma så att de kunde ansluta vid 
lärstationerna för att stötta och utmana barnen. På den andra avdelningen hade de valt 
att dela upp barnen i mindre grupper utifrån de språkliga behov de hade 
uppmärksammat fanns för att kunna tillfredsställa så många barns behov som möjligt. 
 
Ett syfte med samlingen som framträder i empirin är rutinskapande. Förskollärarna och 
barnskötarna i fokusgrupp 1 och 2 talar om rutin vilket kan likställas med struktur som 
är det begrepp Rubinstein Reich (1993) använder. Författaren menar att det är en av 
samlingens huvudfunktioner. Fokusgrupp 1 berättar att de använder samlingen för att 
samla barngruppen då den ofta är utspridd i verksamheten. I samlingen ges barnen 
möjlighet att träna på att prata inför varandra. Det överensstämmer med Rubinstein 
Reichs tredje huvudfunktion i samlingen som är att låta barn och vuxna mötas. Genom 
att mötas skapas en gemenskap och barnen vågar stå framför varandra (ibid.). 
Fokusgrupp 2 använder samlingen till att sjunga och andra språkutvecklande aktiviteter. 
Vilket kan liknas vid det en förskollärare i fokusgrupp 3 gör när de har delat barnen i 
mindre grupper för att utveckla språket. Här finns både likheter och skillnader med det 
Rubinstein Reich anser är innehåll i samlingen. Hon menar att sång används i samlingen 
för att göra den roligare. Skillnaden är att förskollärarens uppdrag nu innebär att 
undervisa på ett lustfyllt sätt inte bara att sjunga för nöjes skull. I fokusgrupp 2 används 
sången som undervisning då den utvecklar barnens språk. Samtidigt finner barnen en 
gemenskap och samhörighet genom sången vilket är det Rubinstein Reich (1993) menar 
är utmärkande för samlingen. Fokusgrupp 3 använder inte samling då de anser att det är 
svårt att tillgodose alla barnens behov. Då barnen får göra egna val genom lärstationerna 
kan det liknas vid Emilssons (2007) olika lärarkontroller. Pedagogerna har valt ut 
innehåll till lärstationerna efter att ha observerat barnen för att se vad de har varit 
intresserade av. Detta kan jämföras med den delen av den starka lärarkontrollen där 
barnen får välja utifrån redan presenterade aktiviteter (ibid.). 
 
Slutsatsen vi drar är att allt handlar om vad som läggs i begreppet samling och i 
begreppet undervisning. Är samling när barnen sitter i en ring på golvet tillsammans 
med en förskollärare eller kan samlingen ske någon annanstans. Till exempel runt ett 
bord eller i skogen. En fokusgrupp uttryckte sig just så att vi går ju till skogen men det 
är ju inte riktigt en samling på det sättet. För vad är det som säger att en samling alltid 
behöver ske i en ring på golvet. Kommer man ifrån att samlingen alltid sker i ring och 
istället ser andra tillfällen som samlingar är samlingen ett bra tillfälle för undervisning. 
Den teori som Åberg och Lenz Taguchi (2005) arbetar efter skapar förutsättningar för 
att använda samling som metod för undervisning. För det krävs att förskollärarna och 
barnskötarna släpper på kontrollen och låta barnen bli delaktiga för att kunna få fram 
hur och vad barnen har fått med sig av genomförda aktiviteter. Att använda samlingen 
som ett tillfälle till reflektion tillsammans med barnen gör att barnen kommer till tals. 
Detta för att ha en utgångspunkt som är mer grundad i barnens intresse, än vad en 
tolkning av observationer är, inför planering av kommande aktivtiter. I resultatet 
framkommer att pedagogerna reflekterar med varandra om de samlingar och/eller 
aktiviteter de har genomfört. En intressant aspekt är att ingen av fokusgrupperna har 
nämnt att de låter barnen vara delaktiga i reflektionerna. De främsta syftena med 
samling visade sig vara att skapa rutin och att samla barnen. Utifrån dessa syften kan 
samlingen upplevas som ett tillfälle där stark lärarkontroll med tillrättavisande 
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förekommer. När tillrättavisandet tar över försvinner barns möjligheter till delaktighet 
och inflytande (Emilsson 2007). När samlingen har en stark lärarkontroll är inte Åberg 
och Lenz Taguchis (2005) teori tillämpbar. Det i sin tur kan göra att barnen väljer att 
lämna samlingen vilket accepteras i fokusgrupp 2 men upplevs störande i fokusgrupp 1.  
 
7.3 Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 
Samtliga fokusgrupper sa att de hade både individuella och gemensamma planeringar. 
Fokusgrupp 1 använde sig av observationer för utvärdering. När de hade observerat 
barnen planerade de verksamheten. De nämnde att de inte satt och slog i läroplanen utan 
att den alltid fanns med. Regelbundet gjorde de så kallad målkoll för att se att de hade 
uppnått alla målen. Fokusgrupp 2 och 3 hade veckovisa planeringar som inleddes med 
att de reflekterade över vad som hade skett den senaste veckan. Därefter gick de vidare 
och planerade den kommande veckan. Både fokusgrupp 1 och 2 berättade att de 
arbetade med läroplanen i samband med planering och utvärdering. Skillnaden är att 
fokusgrupp 1 tittade på den i efterhand medan fokusgrupp 2 planerade efter den. 
Fokusgrupp 3 nämnde aldrig läroplanen men deras struktur på planering och 
utvärdering kunde liknas vid samma metod som fokusgrupp 2.  
 
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning analyseras med hjälp av figur 
2 som presenterades teorikapitlet. Enligt den bör förskollärare utgå från Läroplan för 
förskolan (Lpfö 98 2016) när de planerar sin verksamhet. I fokusgrupp 2 framkommer 
det att förskollärarna planerar undervisningen efter läroplanen vilket överensstämmer 
med modellen. I samband med planeringstillfällena bestämmer pedagogerna vilket mål 
de ska arbeta med den kommande veckan eller veckorna. Fokusgrupp 1 använder sig 
både av en gemensam planering och en individuell planering av undervisning vilket 
stämmer med den presenterade modellen. När fokusgrupp 3 planerar reflekterar de över 
vad som har gjorts och hur det utföll för att sedan planera vad de ska göra kommande 
vecka. Carola, Nadja och Sofie i fokusgrupp 2 har en gemensam grovplanering och i 
samband med samlingen bestämmer de mer specifikt vad som ska ske.  
 
Hur samlingarna och aktiviteterna genomförs ser olika ut i fokusgrupperna. I 
fokusgrupp 1 är alla pedagoger närvarande i samlingen. Varje vecka är en pedagog 
ansvarig medan de andra medverkar som barnstöd. I fokusgrupp 2 är det syftet med 
samlingen som avgör hur många pedagoger som är närvarande. Har de till exempel 
sångsamling är alla pedagoger med medan vid bokläsning delas barngruppen upp i 
mindre grupper med minst en pedagog närvarande. I fokusgrupp 3 är pedagogen ensam 
både i aktiviteterna och vid lärstationerna. Sofie i fokusgrupp 2 berättar hur hon under 
samlingen kan uppmärksamma att barnen tappar fokus. När det sker gäller det, enligt 
henne, att förändra något i stunden för att fånga barnen igen. Det stämmer överens med 
den utvärdering som sker under samlingen. Ingen fokusgrupp nämner att de utvärderar 
aktiviteten direkt efter att den är genomförd. Begreppet måluppfyllelse stämmer överens 
med det fokusgrupp 1 benämner målkoll. Det som skiljer är att i måluppfyllelsen tittar 
pedagogerna på om och hur väl de har nått de förutbestämda målen. Fokusgrupp 1 går i 
efterhand igenom Läroplanens mål för att se vilka mål de har arbetat med. Fokusgrupp 2 
och 3 använder sig tolkningsvis av måluppfyllelse när de reflekterar över och utvärderar 
vad som har hänt.  
 
I alla fokusgrupper framkommer det att arbetslagen tillsammans reflekterar över det 
som har varit. Dock är det ingen som nämner att barnen är delaktiga i reflektionen. 
Nadja i fokusgrupp 2 säger att det hade varit bra om hon hade hunnit samla barnen efter 
att de varit i skogen för att reflektera över vad de har varit med om. Resultatet skiljer sig 
markant från det Åberg och Lenz Taguchis (2005) menar i sin teori. Det är av stor vikt 
att låta barnen få vara med och reflektera över vad som har skett. Genom att låta barnen 



  
 

31 

komma till tals får pedagogerna upp ögonen för vad barnen tycker om det som har 
gjorts i samlingen. Barnen får sätta ord på sina upplevelser och uppfattningar om de 
aktiviteter som har utförts (ibid.).  
 
Det finns ett dilemma mellan den tidigare forskningen om planering i förskolan jämfört 
med empirin. Alvestad och Sheridan (2014) och Nilsson (2016) menar att förskollärarna 
upplever begränsningar med att planera utifrån läroplansmålen. Empirin visar inte på att 
det finns några begränsningar med att planera arbetet utifrån läroplansmålen. En möjlig 
förklaring kan vara att de undersökta förskolorna i artiklarna ligger i eller på gränsen till 
Norge. De norska styrdokumenten kan skilja sig mot de svenska och det skulle kunna 
vara en anledning till de olika upplevelserna. 
 
7.4 Möjligheter och begräsningar för barns lärande 
Möjligheter och begräsningar för barns lärande analyseras utifrån Johanssons (2011) tre 
pedagogiska atmosfärer. Det görs för att synliggöra hur förskollärare och barnskötares 
förhållningssätt kan påverka barns lärande. I kategoriseringarna av förskollärarnas och 
barnskötarnas förhållningssätt är det vår tolkning av hur de har uttryckt sig på som har 
varit avgörande för i vilken atmosfär de har placerats i. Citat som har tolkats innehålla 
både möjligheter och begränsningar har placerats under instabil atmosfär. Det finns en 
medvetenhet om att en förskollärare eller barnskötare inte bara är i en pedagogisk 
atmosfär varje dag. Beroende på situationer och dagsform hamnar förskollärare och 
barnskötare i de olika atmosfärerna flera gånger under samma dag. Ett exempel är om 
förskolläraren eller barnskötaren tycker att det är okej att ett barn lämnar samlingen 
eller om hen upplever det störande. En osäkerhet hos förskolläraren eller barnskötaren 
kan vara en anledning till att hen hamnar i den kontrollerande atmosfären. En annan 
orsak kan vara att förskolläraren eller barnskötaren har en tydlig målbild över hur till 
exempel samlingen ska genomföras. För att nå målet tillåts inga gränsöverskridningar. 
När förskolläraren eller barnskötaren lyckas släppa den kontrollen och kan reflektera 
och anpassa sin aktivitet under genomförandet övergår hen till en mer samspelande 
atmosfär. I den samspelande atmosfären försöker barnskötaren eller förskolläraren sätta 
sig in i barnens livsvärld och vad som är meningsfullt för dem just nu. 
 
De tre atmosfärerna återfinns inte i alla fokusgrupper utan två av atmosfärerna återfinns 
under varje fokusgrupp. Fokusgrupp 1 skiljer sig från de andra två då det är de 
samspelande och kontrollerande atmosfärerna som återfinns där. I de andra två 
fokusgrupperna är det samspelande och instabil atmosfär som hittas. Fokusgrupp 2 och 
3 uttryckte att barnens intresse var det viktigaste vilket gör att det placerades under 
samspelande atmosfär. Fokusgrupp 1 menade att de inte rättar barnen vilket gjorde att 
det placerades under samspelande atmosfär. Gällande den instabila atmosfären menade 
både fokusgrupp 2 och 3 att vid stressade situationer såg de inte till barnens intresse. I 
stressade situationer uteblev kommunikationen. Fokusgrupp 1 var den grupp som 
hamnade under kontrollerande atmosfär då de uttryckte det som störande när något barn 
inte satt still i samlingen. De använde sig av riktade insatser när barnen inte satt stilla. 
 

 Samspelande atmosfär 
I empirin framkommer det att fokusgrupp 1 inte tillrättavisar barnen om de till exempel 
sätter skorna på fel fot utan bara frågar om det känns bra. Detta kan likställas med att 
vara lyhörda och delaktiga i barnens livsvärldar som Johansson (2011) menar är en 
viktig del i den samspelande atmosfären. 
 
När fokusgrupp 2 diskuterar om att barnen får lämna samlingen eller att en del barn kan 
behöva titta i en egen bok under högläsning kan jämföras med Johanssons (2011) 
samspelande atmosfär. Där pedagogerna ser varje barns behov och anpassar 
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aktiviteterna så långt det går (ibid.). Fokusgrupp 2 talar om att barnen själva får 
bestämma om de vill delta i samlingen eller inte. Det förhållningssättet motsäger det 
Rubinstein Reich (1993) skriver om att barn förväntas att kunna följa de normer och 
regler som finns i en samling. I den samspelande atmosfären är pedagogerna lyhörda för 
barnens känslor (Johansson 2011). Därför överensstämmer detta med att barnen själva 
tillåts få välja om de vill delta eller ej. 
 
I empirin framkommer det att fokusgrupp 2 och 3 har barnens intresse och/eller behov 
till grund för de aktiviteter och den undervisning som sker. Johansson (2011) menar att 
pedagoger i den samspelande atmosfären lyssnar på barnen och har en positiv 
inställning till att delta i barnens lekar och intressen. När pedagogerna bjöd in barnen att 
komma med idéer till samlingen behövde pedagogerna inte längre be barnen att sitta 
stilla eller att lyssna längre (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Även detta kan jämföras 
med att fokusgrupp 2 och 3 menar att det de gör behöver utgå från barnens intresse 
och/eller behov för att fånga deras uppmärksamhet.  
 

 Instabil atmosfär 
När kommunikationen uteblir mellan pedagog och barn försvinner barnens delaktighet 
och detta menar Johansson (2011) är det mest typiska för en instabil atmosfär. I empirin 
diskuterar fokusgrupp 2 och 3 att de vid stressade situationer inte kommunicerar med 
barnen. Efteråt upplever pedagogerna att det inte känns så bra även om situationen 
avklarades utan större missöden. Fokusgrupp 2 och 3s tal om att kommunikationen 
uteblir och att de gör saker på löpande band kan likställas med att pedagogerna inte är 
engagerade i det barnen ser som meningsfullt och inte längre tillåts att överskrida 
gränser (ibid.). 
 
Nadja i fokusgrupp 2 nämner att åldern på barnen avgör hur länge en samling kan pågå 
eller vad den kan innehålla. Detta kan kopplas till att pedagogerna saknar engagemang 
för barnens livsvärldar (Johansson 2011). Konsekvensen, av att låta åldern påverka vad 
som sker i samlingen, blir att förskollärarna missar en möjlighet för att utveckla barnens 
lärande (Alvestad & Sheridan 2014). 
 

 Kontrollerande atmosfär 
Diskussionen i fokusgrupp 1 om att en del barn behöver stöttas eller föras tillbaka för att 
kunna delta i samlingen kan liknas vid hur Johansson (2011) beskriver den 
kontrollerande atmosfären. I den kontrollerande atmosfären styr pedagogerna 
aktiviteterna utifrån tanken att de vet vad som är bäst för barnen (ibid.). Vidare i 
fokusgrupp 1 diskuteras hur de kan hjälpa barnen så att de ska kunna sitta still i 
samlingen. När barnen inte kan sitta still upplever de att det är störande. I den 
kontrollerande atmosfären har pedagogerna en klar bild av hur något ska vara och det 
finns inte utrymme till att överskrida de gränserna (Johansson 2011). 
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 Diskussion 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion om det resultat som har framkommit. I 
metoddiskussionen förs ett resonemang om hur studien hade kunnat ta en annan riktning 
beroende på metodval. Därefter diskuteras de professionsrelevanta konsekvenserna. I 
den sista delen presenteras förslag om vidare forskning. 
 
8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om 
förskollärare och barnskötares diskussion om undervisning i förskolan. Det gjordes 
genom att studera förskollärare och barnskötares tal om möjligheter och begräsningar 
för lärande i samling i förhållande till de pedagogiska atmosfärerna. För att få svar på 
syftet ställdes tre frågeställningar som berörde vilket syfte som fanns med samling, hur 
förskollärarna planerade undervisning och vad som kunde möjliggöra och begränsa 
barns lärande i samlingar. Då vi ansåg att begreppet undervisning är svårtolkat valdes 
fokusgrupper som metod. Tre fokusgrupper samlades och deltagarna fick tillsammans 
diskutera kring frågorna (se Bilaga B). Det insamlade materialet analyserades och 
tematiserades i fyra teman. Därigenom fick vi svar på våra frågeställningar.   
 
Begreppet undervisning har en central roll i studien. Talet om undervisning har 
analyserats med hjälp av den tidigare forskningen. Dock kan vi inte säga att vi har fått 
ett tydligt svar kring vad undervisning i förskolan faktiskt är. Både i det insamlade 
materialet eller den tidigare forskningen finns det tecken på att det saknas en tydlig 
definition och förklaring till hur undervisning i förskolan går till. 
 
Den första forskningsfrågan besvarades med hjälp av den tidigare forskningen hämtad 
från Rubinstein Reich (1993) och Emilsson (2007). När vi sökte efter tidigare forskning 
om samlingen fann vi att Rubinstein Reich var vanligt förekommande och av den 
anledningen valdes hennes artikel. Emilsson har vi läst tidigare under utbildningen och 
fann även den relevant gällande hur lärarkontrollen ser ut i samlingen. Då båda 
artiklarna ligger nära det resultat som framkom var de till hjälp vid analysen. 
 
Under studiens gång har vi varit intresserade av hur förskollärare och barnskötare 
planerar, genomför och utvärderar verksamheten. Vi har inte varit intresserade av 
interaktionen mellan förskollärare och barn. Av den anledningen kändes inte den vanligt 
förekommande klassiska didaktiska triangeln relevant för studien. Genom 
litteratursökning hittades Uljens (1997) skoldidaktiska modell. Dock upplevdes den mer 
gällande för skola än för förskola. Därför valde vi att omarbeta den något för att 
anpassas till vårt syfte och frågeställningar. Med hjälp av den anpassade modellen har 
resultatet om planering, genomförande och utvärdering kunnat analyseras på ett tydligt 
och förståeligt sätt. För att se samlingen som en metod för undervisning kompletterades 
Uljens (1997) teori med Åberg och Lenz Taguchis (2005) teori om hur de arbetar med 
samlingar. Därigenom har vi fått svar på vår andra forskningsfråga. I två av 
fokusgrupperna nämndes läroplanen i samband med diskussionerna om planering, 
genomförande och utvärdering. Samtidigt ställdes inte någon fråga som innefattar 
begreppet läroplan. Dock anser vi att frågor om planering, genomförande och 
utvärdering borde leda till att läroplanen synliggörs. När diskussionsunderlaget då 
skrevs fram fanns det därför ingen tanke på att ställa en fråga om hur de arbetar med 
läroplanen. I efterhand kan vi se att en fråga om hur de använder läroplanen hade kunnat 
fördjupa svaren kring planering, genomförande och utvärdering. 
 
Den tredje forskningsfrågan analyserades med hjälp av Johanssons (2011) tre 
pedagogiska atmosfärer för att få syn på hur förskollärarnas och barnskötarnas 
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förhållningssätt påverkar barns möjligheter och begränsningar för lärande. En 
konsekvens av att analysera med hjälp av de pedagogiska atmosfärerna är att det är våra 
tolkningar som ligger till grund för resultatet. Det finns en risk att citaten som är 
kopplade till de respektive atmosfärerna är tagna ur sitt sammanhang. Därigenom kan 
våra tolkningar ha påverkat resultatet och analysen. Därför finns en fundering kring om 
vi faktiskt har fått svar på den tredje forskningsfrågan genom resultatet eller om det är 
våra tolkningar som har gett oss svaret. 
 
Avslutningsvis tycker vi att vi har fått svar på våra frågor. I efterhand ser vi att vi hade 
kunnat lägga till en fråga om vad en samling är. I den insamlade empirin kan vi se att 
deltagarna flertalet gånger säger; det beror på hur man definierar samling. Hade vi då 
ställt en fråga om vad en samling är hade det varit lättare att analysera utifrån deras egna 
definitioner i relation till teori och tidigare forskning. 
 
8.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare diskuterar om undervisning i 
samlingen och vilka möjligheter och begränsningar som kan uppstå. Anledningen till att 
samlingen valdes var för att förskollärarnas och barnskötarna skulle ha något att förhålla 
sig till, en aktivitet som oftast är planerad. Det finns en medvetenhet om att 
undervisning sker hela dagen men vi valde ett specifikt tillfälle för att kunna jämföra 
likheter och skillnader. I fokusgrupper är syftet att få fram deltagarnas diskussion för att 
ställa mot övriga fokusgrupper i resultatet. Till skillnad från enskilda intervjuer där 
varje intervjus resultat ställs mot varandras likheter och skillnader. Eftersom vi ville få 
fram en gemensam definition av begreppet undervisning var fokusgrupper den metod 
som valdes. Där kunde vi få fram förskollärares och barnskötares individuella tankar 
och genom diskussionen komma fram till en gemensam definition. Fokusgrupper valdes 
dels för att vi ville få fram en gemensam definition av begreppet undervisning. Dels för 
att begreppet undervisning är svårt att ställa frågor om och få relevanta och 
betydelsefulla enskilda svar. De tankar förskollärare och barnskötare har om begreppet 
undervisning behöver diskuteras med andra för att kunna enas om en giltig definition 
som gäller för förskolan. I fokusgrupper kan deltagarna få stöttning av varandra om de 
inte hittar svar på de ställda frågorna. En konsekvens som vi upplever med 
fokusgrupper är att det finns en obalans i talutrymmet mellan deltagarna. Det medförde 
att några deltagare inte sa så mycket eller relevanta saker som kunde skrivas fram. Om 
enskilda intervjuer valts hade de förskollärarnas och barnskötarnas individuella tankar 
synliggjorts och de hade kunnat känna sig mer tvingade att svara.  
 
För att få rikare data till analysen av de pedagogiska atmosfärerna hade observationer 
varit ett komplement till fokusgrupperna. Fokusgrupper tar tid att genomföra och 
bearbeta och att då även genomföra observationer upplevde vi att vi som noviser inte 
hade kunnat slutföra. I studien analyserades förskollärarnas och barnskötarnas tal om 
verksamheten och barn i förhållande till Johanssons (2011) pedagogiska atmosfärer. 
Risken att analysera atmosfärerna genom tal och inte genom observationer är att 
sägandet och görandet inte alltid överensstämmer.   
 
Som en konsekvens av att det inte gick att samla fokusgrupper med endast förskollärare 
valde vi att även låta barnskötare vara med. Ett annat alternativ hade varit att samla 
förskollärare från olika förskolor i varje grupp. Det såg vi dock inte som aktuellt då det 
dels enligt Halkier (2010) fanns en större möjlighet att nå djupare diskussioner om 
deltagarna kände varandra på förhand. Dels på grund av att tiden inte räckte till för att 
börja leta efter andra förskolor som var intresserade av att delta. Det finns en 
medvetenhet om att barnskötare inte besitter varken samma utbildning eller ansvar som 
förskollärare men de besitter erfarenhet från den pedagogiska verksamheten. Då det 
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bara var två deltagande barnskötare av totalt åtta deltagare samt att de var i olika 
fokusgrupper tror vi inte att resultatet påverkades nämnvärt. Det fanns önskemål om 
minst tre deltagare i varje grupp. I den tredje gruppen deltog dock bara två förskollärare 
då den tredje deltagaren hade blivit sjuk. Detta var något vi fick veta först när vi var på 
plats på förskolan och då tidsramen är knapp fanns det ingen möjlighet för oss att flytta 
samtalet. Hur det påverkade resultatet är omöjligt att säga. Även om det hade varit en 
deltagare till finns det aldrig några garantier för att det hade blivit bättre diskussioner.  
 
8.3 Professionsrelevanta konsekvenser 
Resultatet tyder på att samlingen utifrån Rubinstein Reichs (1993) definition inte är en 
bra metod för undervisning. I resultatet framkommer det att förskollärarna och 
barnskötarna väljer att samla barnen i mindre grupper när barnen behöver vara 
koncentrerade eller något nytt ska presenteras. Samling likväl som undervisning är 
begrepp som har många olika definitioner. Det gör att deltagarna utgår från sin tolkning 
när de svarar på frågor om samlingen vilket i sin tur leder till att svaren skiljer sig åt. I 
ett arbetslag behöver förskollärarna och barnskötarna ha en samstämmig definition av 
både undervisning och samling. Detta för att de ska kunna planera, genomföra och 
utvärdera verksamheten. Som det är idag är det upp till varje arbetslag att definiera 
begreppet undervisning. Om varje förskola skulle egen definition av begreppet 
undervisning skulle vi fortfarande ha lika många definitioner som vi har förskolor. Även 
om varje kommun hade haft en gemensam definition hade det likväl varit för många 
definitioner. Därför anser vi att det här behöver vidareutvecklas på nationell nivå för att 
nå en likvärdig förskola i hela landet. 
 
Det finns förutsättningar för att undervisa i samlingen. För att möjliggöra undervisning i 
samlingen behöver förskollärare och barnskötare ändra sitt arbetssätt gentemot 
begreppen undervisning och samling. De blir mer närvarande och härvarande och får då 
syn på och kan ta tillvara på de tillfällen som uppstår spontant. När de kan se det 
spontana närmar de sig barns perspektiv. Det möjliggör att se det barnen visat intresse 
för och använda till planering av aktiviteter. Det i sin tur leder till att förhållningssättet 
förändras, de närmar sig en samspelande atmosfär. Förskollärare och barnskötare 
behöver inte känna att de tappar kontrollen när arbetssättet förändras utan klimatet på 
förskolan genomsyras istället av ett givande och tagande. 
 
8.4 Vidare forskning 
I den tidigare forskningen och i våra resultat upplever vi att det inte finns en tydlig 
definition av begreppet undervisning i förskolan. Som förslag till vidare forskning är då 
att studera om Skollagens definition av begreppet undervisning kan användas gällande 
förskolan eller om det behövs en nationell giltig definition för förskolan. 
 
Eftersom det i vår studie är förskollärare och barnskötares tal om verksamhet och barn 
som ligger till grund vore det intressant att med hjälpa av observationer studera om talet 
stämmer överens med görandet.  
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Bilaga A Missivbrev 
 
Förfrågan om att delta i studie 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Linneuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vår C-uppsats om undervisning i 
samlingen. Undervisningsbegreppet har fått en betydande roll i läroplanen som börjar 
gälla 2019. Vi är intresserade av att veta hur ni tänker kring undervisning i en 
kontrollerad form som samlingen och förskollärares förhållningssätt gentemot barnen. 
 
Som undersökningsmetod har vi valt att använda oss utav fokusgrupper. Det innebär att 
3-5 utbildade förskollärare träffas tillsammans med oss för att diskutera undervisning 
utifrån de erfarenheter ni har med er. Samtalet kommer att spelas in med två olika 
enheter för att säkerhetsställa att vi inte går miste om material. Vår önskan är att 
fokusgrupperna kommer genomföras under vecka 49-50. Samtalet kommer ta cirka en 
timma. 
  
Den information som lämnas ut kommer behandlas konfidentiellt och när uppsatsen är 
klar och godkänd kommer materialet att förstöras. Det är vi som kommer ha tillgång till 
det inspelade materialet. Vår handledare och/eller examinator kan komma att begära ut 
delar av material om de anser att det finns behov. 
 
Vi hoppas att ni tycker att detta låter spännande, aktuellt och inte minst givande att 
hjälpa oss att undersöka begreppet undervisning och hur ni omsätter det praktiskt i 
förskolan.  
 
Att deltaga i fokusgrupperna är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas av er.  
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss: 
 
Lisa Josefsson Marie-louise Farnestam 
xxxxxxx@student.lnu.se    xxxxxxx@student.lnu.se 
07xxxxxxx.                                                                           07xxxxxxxx 
 
Handledare: 
Tor Ahlbäck 
Institutionen för didaktik och lärares praktik 
xxxxxxxxxxx@lnu.se 
 
Härmed ger jag mitt samtycke för medverkan: 

............................................................................................................................................. 

Underskrift  

............................................................................................................................................. 

Namnförtydligande Datum  
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Bilaga B Diskussionsunderlag 
 
Frågorna som kommer att diskuteras är: 
 
Till sommaren 2019 börjar revideringen av läroplanen att gälla. I den skrivs begreppet 
undervisning fram som ett bärande begrepp. 

• Om vi säger undervisning i förskolan. Vad tänker ni då? 
o Kan ni ge något exempel på vad som är undervisning i förskolan? Något 

exempel vad som inte är undervisning i förskolan? 
 
Genomförande 

• Hur genomförs samlingen? 
o Planerad eller går den på rutin? 
o Vilket innehåll finns med i era samlingar? 
o Olika slags samlingar? Tex sång – eller rörelsesamling? 
o Ensamma eller flera pedagoger i samlingen?  
o Tid avsatt för samling? 
o Planering av samling, ensam eller tillsammans? 

 
Planering 

• Hur planerar ni er undervisning?  
o Tid till planering?  

 
Utvärdering 

• Vad anser ni att det finns för möjligheter för undervisning i samlingen? 
• Vilka begränsningar för undervisning tänker ni att det kan finnas för 

undervisning i samlingen? 
 


