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Abstract  

 

”Wait here. A scientific study about waiting, transitions and fostering". 

This study takes off in a dilemma where the circle time as well as transitional situations appear 

to be problematic. A teacher in preschool class wants to educate the children and might not 

always be mindful of what is best for them. In this scenario, the children need to break up their 

play and then go to a circle time that is not didactically through. Then there are transition 

situations that overlap, and these give rise to conflicts as they are stressful for both the children 

and the educators as they must wait, and wait until they are ready to go. 

The purpose of the study is to discuss what fostering and didactic function circle time and 

different transition situations fulfil in the after-school activity. I also look at it from a child 

perspective. The discussion sets out norms and hidden curriculum that affect our teaching. 

Essay as a method means to reflect on a dilemma where my reflection gives me the opportunity 

to clarify and deepen my questions and seek answers to these in connection with literature in 

teaching. 

The conclusion of this study is that we in the after-school activity are often governed by old 

patterns by the standards we maintain in the activity. It turns out that fostering is a larger part 

of the after-school activity than previously thought. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: waiting, child perspective, circle time, transitions, fostering, didactics, curriculum, 
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Sammanfattning 

 

”Vänta här. En vetenskaplig essä om väntan, övergångar och fostran”. 

Denna uppsats tar avstamp i en gestaltning där samlingen samt övergångssituationer ter sig som 

problematiska. En lärare i förskoleklass vill fostra barnen och gör det utan att kanske se till 

barnets bästa. I gestaltningen sker det först att barnen behöver bryta upp sin lek för att sedan gå 

in till en samling som inte är didaktiskt genomtänkt. Sedan kommer övergångssituationer som 

överlappar varandra och dessa ger upphov till konflikter då de är stressande för både barnen 

och pedagoger eftersom de måste vänta, vänta fastän de är färdiga att gå.  

Syftet med uppsatsen är att diskutera vilken fostrande och didaktisk funktion samlingar och 

olika övergångssituationer fyller i fritidshemmet. Jag lyfter även in barnperspektivet som ett 

perspektiv. Uppsatsen tar upp normer och dolda läroplanen som påverkar vår undervisning.  

Uppsatsen är skriven i formen av en vetenskaplig essä där min reflektion ger mig möjlighet att 

belysa och fördjupa mina frågeställningar samt söka svar på dessa kopplat till litteratur inom 

pedagogiken.  

Slutsatsen av denna uppsats är att vi inom fritidshemmet ofta styrs av gamla mönster genom de 

normer som vi upprätthåller i verksamheten. Det visar sig att fostran är en större del av 

fritidshemmet än tidigare trott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: väntan, barnperspektiv, samlingar, övergångar, fostran, didaktik, läroplan, normer, 

dolda läroplanen, praktisk kunskap, makt.  



4 
 

Innehållsförteckning 
 

Abstract ................................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 3 

Berättelse – Varför måste vi? .................................................................................................................. 5 

Syfte ......................................................................................................................................................... 9 

Frågeställningar ....................................................................................................................................... 9 

Metod .................................................................................................................................................... 10 

Etiska överväganden ............................................................................................................................. 11 

Reflektion - Samlingen........................................................................................................................... 11 

Traditionella samlingen ..................................................................................................................... 11 

Barnperspektiv .................................................................................................................................. 12 

Didaktiskt perspektiv ......................................................................................................................... 12 

Reflektion – Fostran .............................................................................................................................. 15 

Dolda läroplanen ............................................................................................................................... 20 

Normer .............................................................................................................................................. 21 

Slutord ................................................................................................................................................... 23 

Referenslista .......................................................................................................................................... 25 

 

  



5 
 

Berättelse – Varför måste vi? 
 

— Nej! hör jag två barn skrika från bygghörnan och frustrationen från dem är uppenbar över 

att de måste avsluta.  

Samtidigt som de suckar livligt och helt ignorerar uppmaningen om att plocka undan leksakerna 

fortsätter Carl och Zeke att rita vid bordet som jag sitter vid. De vet att de har tid kvar för det 

brukar alltid ta tid från att det har plingat tills det är samling. 

—Varför måste vi sluta nu för, vi har ju så roligt? 

—Jag förstår er, men nu har Pernilla plingat och då ska vi ha samling som vi alltid har den här 

tiden, hör jag mig själv säga på ren automatik och ger dem en medgivande blick.  

Vi som satt vid bordet går nu in till rummet där vi ska vara och det är ett stort myller av liv och 

rörelse. Barn som tar plats på röda mattan och barn som undviker det in i det sista. Alla vet vad 

vi ska göra men det är ändå känslan av stress som ligger i luften. Till stor del beror det på att 

Pernilla går runt och säger åt barnen att sitta ner. Med en hög och irriterad ton frågar hon var 

de övriga barnen är och vänder sig åt mitt håll med en blick som säger att jag borde ta reda på 

det. Jag lämnar rummet och går mot det ställe som jag med all säkerhet kommer hitta barn på. 

Det är i bygghörnan som jag hittar Lovisa och Elvira som fortfarande inte slutat att leka. Jag 

går in till dem och börjar städa undan för jag vet att de slutar leka när bitarna plötsligt försvinner 

rakt framför dem. Det knepet fungerar alltid. Flickorna lägger favoritsakerna de byggt på 

sparahyllan där de ligger och väntar på dem till nästa gång och så får jag äntligen med mig 

barnen in till samlingen.  

Fortfarande är inte alla barnen där noterar jag för mig själv men Andreas påbörjar samlingen 

med att ha ett namnupprop. Han hinner inte ens komma till sjätte barnet på listan innan Pernilla 

kommer indragandes med två barn som jag precis i detta nu kom ihåg att jag hade släppt in i 

ateljén, och att de antagligen inte ens hört att det var dags för samling.  

—Ingen ska vara i ateljén eller köket den här tiden. Ni ska vara där vi kan se er, säger Pernilla 

så att alla barnen i rummet ska höra, förstår jag hennes agerande som. Hon säger det på ett sätt 

som är mera uppmanande men samtidigt får jag känslan av ett skuldbeläggande på mig eftersom 

de två rummen är låsta och jag var först på plats denna dag.  

Samlingen fortskrider och Andreas blir klar med uppropet. Han går igenom dagens schema och 

jag noterar Malva börjar röra på sig mer och mer samt fladdra med blicken där hon sitter på 
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golvet. Det är uppenbart för mig att hon börjar passera sin gräns av uthållighet. Just i detta nu 

när jag är på väg för att resa på mig för att ta mig fram till henne så hör jag en rytande Pernilla 

—Sätt dig ner Malva. Samlingen är inte slut än! Jag kommer fram till henne och hon börjar 

lugna ner sig något. Andreas kommer helt av sig i samlingen och flera av barnen har nu tappat 

intresset för det han pratade om eftersom de också börjar snurra på sig och prata med varandra.  

—Nu kan ni som behöver gå på toaletten börja att gå. Sedan går vi andra och börjar att klä på 

oss för att gå ut på gården, säger Andreas och börjar att resa på sig.  

Jag går för att hämta mina kläder och passerar kön till toaletten där fem stycken barn står 

samlade i kö. De står och småkivas lite men slutar när de ser min blick när jag går förbi dem. 

Jag tänker för mig själv att de inte borde behöva stå där och köa vid toaletten när det finns fler 

lite längre bort i korridoren.  

—Ni tre som är sist, ni kan gå bort till toan där borta, säger jag och pekar samtidigt som de 

börjar traska iväg. Jag fortsätter mot mitt håll och hör min kollega Pernilla fråga barnen:  

—Vart är ni på väg? Varpå de svarar:  

—Niclas sa att vi skulle gå hit. I det ögonblicket vänder jag mig om för att möta det jag hör, 

och samtidigt möta Pernilla som säger:  

—Nej, det ska ni inte alls det, toaletten är här. Varsågoda, snart är det er tur, och pekar med 

hela handen att de ska gå tillbaka.  

—De fick gå till andra toaletten eftersom det var sådan kö här, förklarar jag för henne medan 

hon redan under mina första ord visar med minspelet att det var fel gjort av mig. Men vad har 

jag gjort för fel, tänker jag snabbt och innan tankarna hunnit finna svar säger hon:  

—Alla barn i gröna gruppen är på den här sidan av korridoren. Det finns ingen anledning att gå 

till blåa sidan eftersom vi ska ut denna väg ändå.  

—Men toan där borta är ju ledig, säger jag till svar och pekar.  

—Aja, de kan gott å väl vänta här ändå, påpekar hon för mig. Samtidigt som barnen fortsätter 

att irritera sig på varandra i den smala korridoren. Det är uppenbart att de snart kommer att börja 

tjafsa mer vet jag, så jag ställer mig där med dem och börjar fråga dem om helgen som varit för 

att avleda deras tankar.  



7 
 

—Flytta på dig din idiot! säger Stina med hög röst åt Harry samtidigt som hon knuffar bort 

honom från sin närhet. De är längre bort i korridoren och när jag vänder mig om för att se vad 

som står på ser jag att han har ramlat över ett annat barn och de båda två börjar att gråta. Just 

när jag börjar gå åt det hållet ser jag att Andreas kommer från motsatt håll och då väljer jag att 

stanna kvar med de barnen som jag var med. Det verkade lösa sig bra eftersom jag inte hör 

något mer efter att han kom dit.  

En stund senare är vi i trapphuset och där sitter redan ett flertal barn som väntar på att gå ut. 

Ljudnivån är hög och de kan inte hålla sig stilla längre utan fler börjar att leka med kamraten 

bredvid där de sitter och snart är vi i det kaos som brukar vara här. Jag vet inte hur jag ska göra 

bäst för att undvika det men vet också att det inte går. För barnen är det här vardag, att vänta in 

varandra för att sen komma ut och leka, det de allra helst vill göra direkt. Men nu måste de 

vänta tills alla andra är färdiga. Andreas visar med hela sitt kroppsspråk att han är less på denna 

väntan, han vänder sig om till mig som är längre upp i trapphuset och vi ger varandra en blick 

som vi båda förstår. 

—Kom nu barn, vi som är färdiga börjar gå så kommer resten sen, säger han högt och börjar 

traska iväg med dem som är färdigpåklädda. Jag stannar kvar med de som ännu inte klätt på sig 

utan ännu kämpar med att knäppa igen overallen och få på vantarna. Ute väntar nämligen en 

kall vinterdag och det är många lager av kläder som ska på.  

—Åh va kul nu får jag klättra! utbrister ett av de barn som jag följer med ut sist. 

—Nej det hinner vi inte med för nu ska vi ställa upp oss för att gå in i matsalen, säger jag till 

henne och hon blir så förtvivlad av det jag säger. Jag vet att de som gick ut med Andreas redan 

har hunnit leka en stund men jag låter bli att säga det för det skulle inte göra hennes humör 

bättre. Jag ser att han står på rampen till ingången och väntar in alla barn. De ställer upp sig på 

led som de brukar göra, två och två. De flesta i alla fall. Några står i en klunga och pratar om 

något roligt för de skrattar högt när jag kommer närmre och hör vad de pratar om. Nu står vi 

alla där på rampen och plötsligt skriker någon bakom mig och när jag vänder mig om skriker 

Emma medan Elin håller ett stadigt grepp om hennes jacka och vevar med armen för att slå. 

Hon hinner smälla till henne en gång men det hela bryts upp väldigt snabbt när alla får börja gå 

in till matsalen och märkligt nog verkar inte någon av dem längre upprörda, tänker jag och går 

in med barnen.  

Vi står i kön till de två toaletter som finns i kapprummet, jag väntar på att det ska bli min tur att 

tvätta händerna. Det finns två handfat till alla barn att dela på. Det säger sig självt att det är gjort 
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för att misslyckas. Jag anar att det ska hända men ändå hoppas jag att det ska gå bra. Men nej, 

Jack och Melina står där och börjar envist bråka om samma krok att hänga sina kläder på. 

Hoppas de löser det, tänker jag för nu är det min tur att tvätta händerna.  

—Det är min plats. Jag tog den först! skriker Melina till Jack och de två står nu och knuffas 

med varandra. När jag kommer ut till dem, ställer jag mig framför dem, kollar på dem utan att 

säga något. De kollar upp på mig, jag tar av mig min jacka. Hänger upp den på kroken de bråkar 

om. Jag tar deras två jackor, hänger dem på samma krok och tar dem båda två i hand och går in 

till matsalen. Utan ett ord.  

Väl inne i matsalen tar vi först tallriken och går vidare till salladsbuffén, jag går tillsammans 

med Jack för att det brukar ta väldigt lång tid för honom att välja vilken sallad och mat han ska 

ta. Mest för att det finns så många olika val vid salladsbordet. Men väl framme vid den varma 

maten finns det bara en rätt att välja, idag är det lapskojs.  

—Det här gillar du Jack, eller hur? Han nickar åt mig för samtidigt går han och tuggar på en 

morot. Vi står och köar för att kunna skopa upp maten. Jag småpratar med några andra barn 

medan kön ringlar sig sakta framåt. Vi tar vår mat och går till andra sidan av matsalen för att 

sätta oss där med de andra som redan börjat äta.  

Vi har som rutin att ingen får gå och lämna disken förrän en viss bestämd tid. Det innebär då 

att alla barn går iväg samtidigt i en rasslande fart prick när visaren på klockan slår tolv.  

—Vänta här tills det blir lugnare, så går vi tillsammans, säger jag åt Jack. Han vill inte det utan 

han vill gå ut nu med kompisarna istället för att vänta på mig som inte är färdig med maten än. 

Det förstår jag så jag låter honom gå utan att säga något men kollar samtidigt att det inte blir 

någon konfrontation i kön till diskstationen. Jag ser att han smiter mellan några barn och det 

verkar gå bra så jag vänder mig tillbaka för att äta upp och hoppas att allt går bra sen i 

kapprummet för Jack. Det verkar ha gjort så för när jag ser honom leka på gården en kort stund 

senare känner jag mig glad och fortsätter upp till personalrummet för att få det jag länge har 

väntat på, min rast.  
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Syfte 
 

Syftet med denna essä är att diskutera vilken fostrande och didaktisk funktion samlingar och 

olika övergångssituationer fyller i fritidshemmet. Samt att diskutera hur samlingen och 

övergångarna kan förstås ur ett barnperspektiv.  

Jag har under en längre tid ställt mig frågande till varför vi inom skolans och fritidshemmets 

värld samlar barnen i så stor utsträckning. Ofta samlar vi barnen flera gånger per dag och ibland 

flera gånger på en timmes tid. Många gånger måste barnen stanna upp eller bryta med vad de 

gör för att vara med på något vi pedagoger bestämt ska vara viktigare. Hur kan vi veta vad som 

är viktigare egentligen? Samtidigt som vi lyfter fram barnets egna potential som egna individer 

med den fria viljan att lära inom fritidshemmet. Vi rangordnar det som är viktigt att barn ska 

lära sig och vi styr vad de ska göra i stor utsträckning, fastän fritidshemmets vision bygger på 

barnets egna fria vilja att välja.  

I min essä väljer jag att använda ordet ”övergång” som ett begrepp för att barn ska gå från ett 

moment till ett annat. Likaså innefattar det väntan där barnen är i övergången men behöver 

vänta in exempelvis andra barn eller att pedagogen ger tillåtelse att gå.  

Jag kommer att ifrågasätta normen kring att pedagoger tänker sig veta bäst i alla lägen och att 

det förekommer rutiner där ”vi gör det vi alltid gjort”.  

I essän använder jag ”pedagoger” som allmänt uttryck för all personal inom skola och 

fritidshem medan ”lärare” använder jag för de specifikt som har en lärarexamen för grundskola 

eller fritidshem.  

Jag har valt att använda mig av ordet ”barn” istället för ”elev” då jag finner en djupare mening 

i att se barnet som förvaltare av sitt egenvärde. Det finns en betydelsefull distinktion mellan 

dessa ord som gör barn och barns perspektiv svårtolkat om vi ser barnen som elever. I min 

mening ser vi barn som objekt om vi kallar dem för elever.  

Frågeställningar 
 

Vad fyller samlingen och övergångar för didaktisk och fostrande funktion?  

Hur kan samlingen och övergångar förstås ur ett barnperspektiv?  
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Metod 
 

Jag skriver mitt självständiga arbete i formen av en vetenskaplig essä. Gestaltningen av min 

egenupplevda erfarenhet ligger till grund för min undersökning. För att söka svar på mina 

frågeställningar behöver jag reda ut i själva gestaltningen vad jag ser som problematiskt och 

vill undersöka i denna text. Mitt val av problemområde grundar sig i att jag inte mött något svar 

kring mina frågeställningar. Därav väljer jag att söka mig vidare in på svaren för att se om det 

kan intressera fler än mig i vidare utsträckning (Patel & Davidson 2011, s. 40–41). Då jag är 

nyfiken på fenomenet kring samlingar och all väntan som barnen har i sin vardag på 

fritidshemmet kommer jag att dyka in i gestaltningen ur olika infallsvinklar. I Sjukdomens 

mening skriver Svenaeus om Edmund Husserl, fenomenologirörelsens grundare, om hur han 

gick till den vardagliga, upplevda erfarenheten för att ställa filosofin och vetenskapen på en fast 

grund. Han ansåg att filosofin måste börja i en förutsättningslös attityd (Svenaeus 2003, s. 45–

46). Jag vill studera min erfarenhet om samlingen samt barnens väntan och jag ska anstränga 

mig för att bortse från mina förutfattade meningar kring mina frågeställningar och därmed 

försöka se dem mer öppet och utforska de bakomliggande orsakerna. 

I min essä kommer jag att försöka tolka det som sker utifrån mina frågeställningar och därmed 

vidga min och läsarens förståelsehorisont för att förstå mer. Min upplevelse, alltså 

gestaltningen, består av flera delar som jag försöker förklara med hjälp av några teoretiska 

perspektiv exempelvis som barnperspektivet, didaktiska perspektivet och fostransperspektivet. 

Den nya informationen från dessa perspektiv gör att jag får en större förståelse och då blir min 

upplevelse av dilemmat till en ny helhet (Thomassen 2007, s. 182). 

Att skriva i formen av en erfarenhetsbaserad essä som detta är grundar sig i att utforska den 

egna upplevda händelsen. Det är en tredelad processkrivning bestående av att skriva, läsa och 

undersöka vidare (Alsterdal 2014, s. 48–49). Mitt val av händelse som jag vill utforska grundar 

sig i något som jag ser problematiskt på i min yrkesroll som fritidshemslärare och genom mitt 

skrivande vill nå en djupare kunskap eller förståelse kring. ”Skrivande kan vara en metod både 

för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsbaserad kunskap” (Hammarén 2005, s. 17). 

Skrivprocessen får mig att utvecklas till en mer förstående person inom det jag utforskar och 

breddar min syn på yrket som fritidshemslärare.  

Hermeneutikens vetenskapsteori innefattar begreppet förståelsehorisont som bygger på den 

gemensamma historien för oss människor. Horisonten är inget vi kan ställa oss och överblicka 
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utan det anger ”gränsen för vad som är synligt från vår utkikspunkt” (Thomassen 2007, s. 96), 

alltså vad som är synligt ut vår position. Så länge vi rör på oss ändras vår horisont och därmed 

det vi blickar över. Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder ”tolka”.  

 

Etiska överväganden 
 

Då jag skriver i formen av en vetenskaplig essä är det viktigt att ingen kommer till skada eller 

kränks. Min essä bygger på ett dilemma ur min yrkesmässiga erfarenhet och då är det viktigt 

att denna händelse inte går att koppla samman med personerna i gestaltningen (Patel & 

Davidson 2011, s. 62–63). Därav kommer jag följa vetenskapsrådets uppmaningar om 

konfidentialitetskravet så att inga identiteter kan avslöjas. Platsen för händelsen samt tid är 

fingerade, likväl de namn som dyker upp i gestaltningen. Det kommer inte att gå koppla 

specifika situationer eller händelser för den utomstående (Vetenskapsrådet 2002, s. 12).  

 

Reflektion - Samlingen 
 

Traditionella samlingen  
Åberg & Lenz Taguchi skriver i sin bok Lyssnandes pedagogik om samlingen som det forum 

där pedagoger ska lära barnen något. Det ska vara lustfyllt och lärorikt, men för vem? Det ställer 

sig författarna frågandes till. De skriver att pedagogerna fokuserade väldigt mycket på att 

planera och komma på så roliga samlingar som möjligt. Men när barnen frågade ”om samlingen 

var klar” efter ett kort tag, kändes deras planering som ett misslyckande. Det var för att de hade 

fokuserat på vad de själva tyckte var intressant och viktigt att förmedla i en samling. En 

återkommande sak i samlingarna var att pedagogerna behövde säga åt barnen som störde dem, 

att sluta med det. Barnen kunde röra på sig mer än vad som kanske anses vanligt när man sitter 

ner. De började fundera på varför de hade sina samlingar och varför barnen till slut tröttnade på 

dem. Ur barnens perspektiv kom det fram att samlingarna var ointressanta för barnen, till stor 

del på grund av bristen på inflytande. När de sen lyfte in barnen som aktörer i samlingen blev 

intresset större men också svårigheten med att planera samlingen (Åberg & Lenz Taguchi 2005, 

s. 35–38). Detta är något jag kopplar till makten som man tillåter sig att släppa som pedagog. 

Det är normbrytande och svårt för då jobbar man i motvind. Vad jag vill säga kopplat till min 

gestaltning är att vi som pedagoger måste ta på oss de didaktiska glasögonen och se varför vi 
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samlar barn och vad vi gör under denna stund samt hur? Kopplat till en normativ bild av 

samlingen där barnen sitter stilla på mattan, men är det verkligen så? Är det inte mer att en del 

barn rör på sig och att det är en naturlig del för dem. Vi har alltså inte planerat in att barn ska 

röra på sig eller låta. Vi behöver frångå vårt traditionella tänk och göra vardagen meningsfull 

för barnen, inte bara för oss själva.  

Barnperspektiv 
Jag ämnar i detta avsnitt att se över två perspektiv i våra handlanden som pedagoger gentemot 

barnen. Det ena är vad vi vuxna ser som ett barnperspektiv där vi tolkar barnen utifrån det vi 

tänker är barnens syn. Det andra är barns perspektiv, där barnens egna uppfattningar om världen 

får komma fram. Detta perspektiv är dock svårt att tolka eftersom jag inte har intervjuat barnen 

i samband med händelserna i gestaltningen för att på detta vis få deras syn av händelserna. Jag 

vill definiera dessa begrepp på följande sätt: 

Ett barnperspektiv är där den vuxne försöker tolka och förstå barnets erfarenhet, handlingar och 

uppfattningar. Den vuxne vill eftersträva att rekonstruera barnets upplevelse och 

erfarenhetsvärld men det kommer alltid att representeras av den vuxnes syn på barnet.  

Ett barns perspektiv är barnets egna erfarenheter, handlingar, uppfattningar och förståelse som 

kommer fram, inte den vuxnes tolkningar som i barnperspektivet. (Sommer, Pramling 

Samuelsson & Hundeide 2011, s. 42–43). 

Didaktiskt perspektiv 
Pedagogen Mikael Jensen tar upp lärandets didaktiska frågor; hur, när och var (Jensen 2011), 

som jag kommer analysera utifrån min gestaltning för att se om de är genomtänkta i 

undervisningen. Skolverket benämner tiden i fritidshemmet som undervisning och mycket i 

fritidshemmet sker i formen av informellt lärande (Jensen 2013, s. 95). Jag vill därmed påstå 

att dessa didaktiska frågor ständigt är med oss i rollen som fritidshemslärare. Låt oss gå till 

samlingssituationen på mattan. Det som går att tolka av situationen är att samlingen ses som 

viktig för pedagogerna, speciellt för Pernilla ur hennes perspektiv. Under flera år har hon arbetat 

som lärare i förskoleklass och resonerar att samlingar är viktiga. Hon vill att samlingen ska vara 

en trygghet för barnen eftersom den är återkommande och rutinmässig. Jag har ofta upplevt att 

det är samling innan något nytt ska ske, samt att det blir en stund där något ska läras ut. Men i 

min syn blir samlingen en övergångssituation eftersom barnen går över från leken till ett 

moment innan de, som i gestaltningen, ska gå ut.  
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Lärandets ”hur” i detta fall blir att samlingen är ett typexempel på instruerat lärandetillfälle. 

Barnen sitter på mattan och läraren ska förmedla kunskap till dem. Denna form av lärande 

kräver stor koncentration från barnens sida. De skulle bli mer fokuserade om de känner sig 

delaktiga i ämnet, i det som sker och att det är intresseväckande. I gestaltningen händer det fler 

saker som gör att barn kan tappa intresset. Vissa av dem har redan från början ingen vilja att gå 

dit och när samlingen väl börjat avbryts den av en lärare som kommer in med fler barn. Låt oss 

gå till Malva och försöka oss på att se hennes uppfattning ur ett barnperspektiv. Utifrån min 

erfarenhet av henne har hon lätt för att tappa koncentrationen när det som sker inte alls 

intresserar. Samlingen som denna skiljer sig inte från de tidigare och då byggs heller inga 

förväntningar på något intresseväckande. Malva fladdrar runt med blicken och börjar röra på 

sig lite smått i början och sedan mer och mer. Det visar på en oro i hennes kropp av att behöva 

hållas kvar där. Hon skulle inte behövt vara kvar i situationen utan istället kunnat gå ut, då 

denna stund endast blir en hållpunkt för henne innan lunchen för att vara med om något hon 

redan kan utantill. Vilket nu leder oss till lärandets ”när”.  

”Rör det sig om fri tid eller om uppbunden tid, dvs. förfogar den som lär sig över sin tid eller 

är det någon annan som reglerar barnets tid” (Jensen 2013, s. 69). Jag tolkar det som att Malva 

känner sig väldigt styrd av att inte ha kontroll över tiden i detta fall. Jensen skriver vidare att 

ett barn lär sig när det är mottagligt för lärandet. Som jag nämnde tidigare har Malva redan full 

koll på vad som händer under samlingen och vad som skulle hända efteråt. Hennes behov av 

”var”, alltså sitta där på mattan, var redan klart. Nu tvingades hon sitta kvar där inne den 

återstående tiden. När tiden styrs av någon annan blir det en dålig upplevelse för barnet att 

hållas kvar i den känslan (ibid, s. 70). Jensen menar på att tiden i fritidshemmet oftast är mer 

fri och då har barnet en möjlighet till egna val av intressen, därmed blir dessa tillfällen få där 

tiden styrs av andra. Men det kan ändå yttra sig i tillfällen som samlingen och om barnet 

verkligen inte vill vara med. Jag funderar över om våra stunder av när, är bra valda tider. Varför 

kan vi inte exempelvis ha samling mitt i en lekstund, för då får barnen börja dagen med att leka 

och sen vet de att om en stund blir det samling men att de får fortsätta leka efteråt. Då pausas 

leken men fortgår direkt efteråt istället för att abrupt brytas för att sen göra något helt annat som 

de inte vill vara med i.  

Lärandets ”var” handlar om miljön, alltså omgivningen. Det ses ur två aspekter, den första är 

möjligheten till interaktion, den andra är om det finns en inspirerande miljö till lärandet. Då 

lärandet i fritidshemmet ofta är situationsbundet finns det många ställen för lärande. Dessa 

ställen är i olika grad inspirerande, låt mig då ställa samlingsmattan som platsen för lärandet 



14 
 

igen. Den inbjuder till interaktion enligt Jensen (ibid, s. 71), men samtidigt är det inte 

interaktion som ska ske under samlingen, utan att fokus ska vara på läraren under denna stund. 

Frågan om ”var” får då en viktig betydelse eftersom den inbjuder till samtal men samtidigt är 

det inte rätt stund för det. Det är för mig en väldigt viktig faktor att ha med i tankarna när jag 

håller i en samling att se över om min valda plats duger för det som är syftet med samlingen.  

Pedagogen Birgitta Qvarsell skriver i sin artikel om barns villkor i olika miljöer. Hon benämner 

mellantider och mellanrum som stunder av tid där barn får utrymme för sin utveckling och 

socialisation. Vidare tar hon upp jämförelser ur sin undersökning om vad barn säger kring vad 

som är utmärkande för skolan och dess verksamhet. Barnen sa att de lärde sig saker så som att; 

man ofta står i kö, man inte får prata på lektionerna, fröken talar om vad som är rätt och fel, 

man ofta måste avbryta det man gör och plocka undan samt att det är stökigt när man ska ut 

(Qvarsell 2003, s. 113–116). Det som är talande för denna undersökning och de svar som barnen 

gav var att det liknar väldigt mycket hur dagen i min gestaltning var. Först blev de avbrutna i 

det de gjorde och tyckte var meningsfullt, för att sedan gå över till en samling som de inte fann 

på något sätt meningsfull, eftersom barnen inte blev involverade eller inspirerade i samlingen. 

Ovan nämnda är också ett barns perspektiv då barnen själva får utrycka sig och delge sin 

uppfattning av situationen. Jag tycker att det är bekymrande att barnen ska behöva ha en sådan 

känsla av att inte få slutföra lekar och aktiviteter i egen takt utan att bli styrda av vuxna.  

Då ”undervisning är social interaktion i vilken man oundvikligen är deltagande” (von Wright 

2000, s. 72–73) bör också samlingen i ring som barnen satt vid, vara en plats för interaktion 

enligt mig. Vidare leder denna interaktion till att ”människors medvetenhet blir till och existerar 

i en social interaktion” (ibid. s. 76). Det jag vill säga med detta är att samlingen i sig är en arena 

för social interaktion men som i min gestaltning inte används till detta på rätt sätt. Delvis genom 

att barnen ska sitta i ring och ska vara tysta, vilket då blir en motsägelse i deras uppfattning om 

vad som förväntas av dem. Vilket jag då härleder till det som har med det didaktiska ”var” 

undervisningen ska ske vilket ur ett barnperspektiv nog kan ses att samlingsmattan har sina 

möjligheter till denna interaktion, men ur barns perspektiv inte är möjligt då de inte får 

möjlighet till samtal.  

Pedagogerna Elisabeth Arnér och Britt Tellgren har undersökt barns egna perspektiv genom att 

samtala med barn om deras upplevelser. De skriver att vi som pedagoger ska se vad barnen 

intresserar sig för och på detta sätt se vad som är viktigt för dem. Det som de kommit fram till 

liknar det som är i min gestaltning och frågeställning om hur samlingen kan ses ur ett barns 

perspektiv, nämligen att barnen känner det meningslöst att sitta still och vara med om saker de 
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redan gjort flertalet gånger tidigare. De får inte utrymme för sin kreativitet vilket gör att de inte 

trivs (Arnér & Tellgren 2006, s. 55).  

Ur ett didaktiskt perspektiv ser jag att samlingen fyller den funktion att den är en möjlig plats 

för lärande. Den dominerande typen av lärande som sker på fritidshemmet i min gestaltning är 

instruerat lärande, vilket är att en ska lära ut något till en grupp. Ingen interaktion sker mellan 

barnen utan det är envägskommunikation. Jag ser en stor brist av didaktiska val som kan göras 

kring denna samling, till exempel att: anpassa innehållet, göra det mer intresseväckande, välja 

annan form av placering för barnen om de inte ska prata med varandra, eller ha en samling i 

ring och då även låta barnen prata och få känslan av sammanhang. Det är viktigt att som lärare 

i fritidshemmet se över de didaktiska frågorna om hur samlingen ska gå till och innan dess ska 

man börja med frågan: varför ska vi ha en samling? Är svaret på den att samlingen är något att 

ha bara för att vi brukar ha det, då anser jag att det inte finns något behov av den. Först måste 

vi klargöra syftet och sedan anpassa innehållet till barnen och deras behov och intresse.  

Ur ett barnperspektiv kan samlingen ses som en rätt rörig situation samtidigt som den ska fylla 

den pedagogiska möjligheten till lärande. I min gestaltning saknades ett vidare barnperspektiv 

i samband med de didaktiska valen men pedagogen Andreas visade på ett barnperspektiv när 

han avbröt samlingen för att gå ut istället för att pina Malva och kanske fler en längre tid.  

Jag vill hävda att det är ett förhållningssätt eller ett didaktiskt val att se samlingen ur ett 

barnperspektiv, vilket gör att pedagogen måste anstränga sig för att försöka se barnets bästa i 

förväg samt att se det där och då i stunden. 

  

Reflektion – Fostran 
 

Fostran är en stor del av en fritidshemslärares arbetsuppgifter. För mig går fostran och omsorg 

ihop till stor del då begreppet omsorg har en pedagogisk karaktär enligt läroplanen och fostran 

krävs för barnets utveckling. Omsorg, fostran och utveckling av barnet är grunden för att främja 

lärandet för den enskilde individen enligt mig.  

Kanske är det den praktiska kunskapen som kommer fram i våra ageranden där vi som skickliga 

eller oskickliga pedagoger visar våra styrkor. Det handlar om ett kunnande att agera rätt i 

stunden, en praktisk klokhet om att veta när man ska agera och på vilket sätt (Svenaeus 2009, 

s. 21). Som att ändra om i en samling där det planerade inte är genomförbart för att situationen 
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förändras och pedagogen måste anpassa sig. Andreas känner av situationen när samlingen blir 

för lång och när barnen tappat intresset väljer han att avbryta istället för att köra vidare och 

riskera att det skulle bli ännu jobbigare för barnen. Vilket nog också skulle lett till att Pernilla 

också börjat tillrättavisa barnen ännu mer än det som hände med Malva. Min syn på händelsen 

är att Pernilla mycket väl kunnat kalla hennes agerande som fostran då hon kunnat säga så här: 

”barnen behöver veta hur de ska bete sig”. Likadant resonerar jag kring situationen vid toaletten 

och att barnen var i ateljén. Pernilla ville poängtera att barnen ska hålla sig på de platser som 

hon bestämt.  

Fostran är ett dilemma i sig. Det är en del av den osynliga läroplanen då vi pedagoger anser oss 

att veta hur barnen ska vara och agera. Vi anser oss traditionellt att veta deras bästa hela tiden 

vill jag påstå. Men det finns stunder då vi kan ha nytta av att bara stanna upp och lyssna in 

barnens idéer, barnens perspektiv och inte bara förkasta dem. Det här med att ställa upp sig på 

led är till stor del för att en pedagog ska ha uppsikt och känsla av att ha kontroll tänker jag. 

Samtidigt skapar det en väldigt stor oro och stress för barnen att vänta i ett trångt utrymme som 

en hall. Det är då pedagoger ofta måste tillrättavisa barnen för att de inte står stilla och lugnt. 

Men varför måste de stå där och varför har vi som krav att barnen ska vara lugna? Då miljön 

runtomkring inte är lugn, hur kan vi kräva av barnen att vara det? För barnen i fritidshemmet är 

det stundtals som att vara mitt i en storm. Pedagoger har ofta en föreställning om att barn ska 

klara av många saker, som att vänta. Men samtidigt vet vi att de har jättesvårt för det. Själv 

anser jag att det är bra med förväntningar på barnen, det ska vara tydligt att barnen förstår vad 

jag som pedagog förväntar mig av dem i olika situationer. Men jag måste också vara lika tydlig 

med att oavsett händelse finns jag där och stöttar dem när de inte når upp till mina förväntningar. 

Men mina förväntningar kommer aldrig att kunna bli barnens förväntningar på sig själva om de 

inte heller är med på dem och ser de som meningsfulla. Ingen mår bra eller utvecklas av att 

höra upprepade gånger att man gör fel, när omgivningen inte är optimal för barnet eller att de 

förväntade målen är för långt ifrån från det aktuella läget.  

Pedagogik möter omsorgen med fritidshemmets strävansmål som: ”Undervisningen i 

fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2017, s. 24). 

Här ges undervisning den tyngd som ska se till att elevernas utveckling och lärande förs framåt. 

Men vilken typ av utveckling undrar jag? Är det den sociala utvecklingen av barnet i sig går 

det i mina ögon samman med omsorgen för barnet. Ett kommentarmaterial till läroplanens 

fjärde del, det som gäller fritidshemmet, förtydligar den pedagogiska aspekten till omsorgen:  
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I fritidshemmet har begreppet omsorg en pedagogisk betydelse. Elevernas utveckling ska ses 

som en helhet och i undervisningen ska omsorg och lärande integreras. Nära och positiva 

relationer är viktiga för undervisningen och präglas av respekt för den enskilda eleven såväl 

som för gruppen. Att skapa tillit, trygghet och tillhörighet i undervisningen är betydelsefullt för 

lärande. En förutsättning för omsorg och lärande är också att tillsynen och säkerheten i 

undervisningen är god (Skolverket 2016, s. 8). 

I fritidshemmet är undervisning ett övergripande begrepp som gäller för all verksamhet som 

sker. ”Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling 

och lärande utgör en helhet” (Skolverket 2017, s. 24). Min gestaltning lyfter fram situationer 

som då hela tiden är undervisning. Varje handling är då en del av omsorgen kring barnen, deras 

utveckling eller lärandet. Det viktigaste enligt mig är omsorgen som är grunden för utveckling 

och lärande. Det går inte att utvecklas eller lära sig nytt om inte grunden är stabil.  

Exemplet med samlingen där Malva inte orkar sitta still som Pernilla vill är en stund av 

undervisning där hon tillrättavisar henne. Men är det en bra omsorg ställer jag mig frågande till. 

I studien av fritidspedagogers samlingar i skolan konstateras det att det är av vikt att kunna 

”läsa av” för att se hur barnen mår sedan anpassa sin undervisning som pedagog utifrån de 

signaler man får av barnen (Haglund 2005, s. 122). Jag anser att om Pernilla skulle ha läst av 

situationen bättre hade hon nog konstaterat att Malva inte orkade med längre och då skulle hon 

agerat annorlunda eller låtit bli att agera alls. Som det står i läroplanen är relationer viktiga och 

jag säger att de goda relationerna skapas genom förståelse och respekt.  

Artikeln Omsorg i svenska fritidshem: fritidspedagogers etiska förmåga och konsekvenser för 

barn, tar upp hur ”fritidspedagoger förstår och tolkar omsorgsaspekten i sitt uppdrag och arbete 

samt vilka konsekvenser detta kan få för de barn som deltar i verksamheten” (Hjalmarsson & 

Löfdahl 2014, s. 91). Författarna skriver att fritidshemmet är en plats för frivillig verksamhet 

samtidigt som det är en del av skolsystemet där pedagogerna historiskt har gått från en enskild 

verksamhet till att vara integrerad i skolans. Artikelns undersökning bygger på intervjuer av 

verksamma lärare i fritidshem och de lyfter fram omsorgen som en stor del av deras praktik. En 

omsorg för barnen, som är krav från föräldrar men också att ha en omsorg för professionen med 

de mål som finns i uppdraget för fritidshemmet (ibid, s. 96). Det påvisar att omsorgen inte bara 

är det fysiska att ta hand om barn utan om en helhetssyn på verksamheten för att sträva efter att 

få det bra för alla. Jag anser att det är en väldigt viktig del för alla lärare i fritidshem att värna 

om denna omsorg, och det ser jag som styrkan hos flertalet. I generationer har fritidspersonalen, 

oavsett titel, månat om barnets bästa och välmående framför kursmål i skolverksamheten. Det 
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kompletterande arbetssättet visar att fritidshemmets styrka ligger i det sociala samspelet med 

barnen medan en klasslärare ser till kursmålen. Då är fritidshemslärarens fostran och omsorg 

med barnen väldigt viktigt för att gynna barnens skolutveckling. Jag vill mena på att fostran 

och omsorg är ett pedagogiskt uppdrag som styrs av många didaktiska val som vi utför i 

professionen.  

Utvecklingspsykologen Dion Sommer skriver i sin bok Barndomspsykologi att de sociala 

reglerna inte ligger i generna utan att det gäller för ”barnet att lära sig att orientera sig i världen, 

utifrån en lång rad direkt utryckta och underförstådda regler om hur andra människor uppfattar 

ett social och moraliskt handlande” (Sommer 2005, s 150). Vägen till att lära sig dessa regler 

är genom vuxnas assisterande som då är fostran. Fostran ligger till största delen i hemmet men 

eftersom barn tillbringar väldigt stor del av sin vakna tid i skolan och fritidshemmet påverkas 

barnet av pedagogers fostran. Ibland kan den skilja sig väldigt mycket från hemmets. I 

läroplanen får fostran en betydande del då den finns med i det övergripande uppdraget för skola 

och fritidshem. Med Sommers ord ska barn lära att orientera sig i världen med många regler. 

Vilka regler som är viktigare än andra, det är upp till varje pedagog på fritidshemmet att agera 

eftersom det är vuxna som fostrar. I läroplanen kan vi läsa om skolans uppdrag kopplat till 

fostran: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran 

är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, 

språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras 

ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen 

(Skolverket 2017, s. 9). 

Alltså ska pedagoger föra över kunskaper och värden genom fostran men samtidigt står det inte 

någonstans i läroplanen vilket innehåll eller typ av fostran som är viktigast.  

Jag vill påstå att fostran i fritidshemmet får en stor interkulturell aspekt. Då barnen tar med sig 

sin fostranskultur hemifrån in i en pedagogkultur där varje enskild pedagog har sin 

fostranskultur och där sker ett möte som kan gagna båda parter om vi väljer att ha den 

inställningen till det. Samtidigt tänker jag att det är bra för barnet att få ta del av olika sätt för 

att sen skaffa sig en egen uppfattning. Till stor del är det pedagogens normer som tar över och 
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styr hur barnet ska fostras och kanske inte tar hänsyn till hur barnet fostras hemma. Det vet inte 

pedagogen då den utgår från vad den tror är barnets bästa. Av min erfarenhet är det först när 

pedagogens syn på fostran, alltså när barnet inte är fogligt, som det tas kontakt med hemmet för 

att diskutera hur barnet beter sig i skolan. För att från pedagogens sida ändra om barnets 

beteende till det önskvärda för att passa in i pedagogens syn på norm.  

I boken Barns syn på vuxna skriver författarna att barn blir ofta avbrutna i det de gör. För att de 

vuxna har bestämt att de ska göra något annat, något viktigare. De vuxna bestämmer i den fria 

leken med ramarna: när, hur, var och hur länge (Arnér & Tellgren 2006, s. 87–89). Det får mig 

att fundera över hur de vuxna vet vad som är viktigt för barnen i deras lek. Tar pedagogerna till 

sig ett barnperspektiv kan de bara gissa sig till vad som skulle kunna vara bäst för barnet. Men 

pedagoger tänker att barnen också ska lära sig något. Men då undrar jag varför det ena lärandet, 

alltså det som sker i leken, är mindre viktigt än det styrda som ska ske? Som i min gestaltning 

vill inte barnen plocka undan, och de behöver bryta för att gå in till en samling som de inte 

finner lika tilltalande. Är det här vår fostransuppgift kommer in där vi som pedagoger ska fostra 

barnen till att de lär sig att plocka undan samt rätta sig till övriga barn genom att fint sitta ner? 

Är det sådana människor vi vill ha i samhället undrar jag? Lydiga barn, är barn som premieras 

då de följer normen som pedagogen vill. Det finns det en stor lärandepotential i samlingen där 

barnen kan samtala med varandra, men då ska vi pedagoger se till att skapa de tillfällena för 

dem där de får möjlighet till detta. Samtidigt som vi inte får glömma bort det värdefulla och 

viktiga lärandet som sker sinsemellan barnen i deras lek.  

Barn vet att vuxna har makt och att de styr över barn med den. Barnen är underordnade de 

vuxna, genom både makt och den kunskap de vuxna besitter. Författarna benämner detta som 

kunskapsmakt och det syftar på att de vuxna helt enkelt vet bäst. Detta leder till att barnen har 

en tillit till att de vuxna vet vad som är bäst fastän barnen ändå känner att de vill påverka sin 

situation och bli lyssnade på (ibid, s. 86). Jag tänker att det också leder till normen om att 

pedagogen får mer makt och inflytande till att bestämma allt och på sådant sätt tappa bort 

barnets perspektiv på verksamheten. Till exempel barn som måste vara med på samlingar som 

inte är meningsfulla för dem, varför ska de då ens vara med? Vad ger det dem när de med hela 

sin närvaro visar att de vill därifrån. Det kan bero på ointresse, koncentrationssvårighet, brist 

på tillit till pedagogen eller bekymmer hemma. Skälen kan vara många men återigen tror vi 

pedagoger i vårt sätt att vara, att vi kan och vet bäst. Vilket jag vill påstå att vi inte gör om vi 

inte tar till oss barnens perspektiv och sätter barnets syn i belysning.   
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Samlingen kan ses som en plats för fostran. Då som jag ovan nämnt går fostran och omsorg, 

hand i hand. I läroplanen står det att omsorg i ett vidare begrepp är undervisning. Dock är det 

enligt mig en stor del som skiljer sig i fostran pedagoger emellan eftersom det inte finns ett 

tydligt svar på vad fostran ska innehålla. Fostran finns även i det att barnen ska göra det 

pedagogen säger, som tidigare nämnt med Pernilla.  

 

Dolda läroplanen 
I läroplanen finns inte orden ”samling” eller ”vänta” nämnt en enda gång. Men dessa begrepp 

är väl kända inom fritidshemmet. Mina tankar kretsar kring vad alla barns måsten och krav är 

bra för. Pedagogen Donald Broady citerar Jackson angående den dolda läroplanen och kraven 

på att vänta så här:  

Med ett ord menar Jackson att dessa krav handlar om inövning i tålamod – förmågan att tåla, 

att stå ut: ”Utan den här förmågan skulle livet bli miserabelt för de som måste tillbringa sin tid 

i våra fängelser, våra fabriker, våra kontor och våra skolor (Broady 2007, s. 16). 

Vi ställer alltså begreppet vänta som något viktigt i skolan, viktigare än annat som står i 

läroplanen. Jag menar att vi ofta säger ”nu väntar jag på att det ska bli tyst” innan läraren ska 

säga något. Det skulle jag vilja påstå alla lärare har gjort. Jag menar inte att det är fel med 

tystnad, men är det rätt tillfälle att kräva tystnad av barn som det tydligt går att se på, att det är 

fel stund. Kanske på grund av att samlingen varit för lång eller att det finns andra 

bakomliggande orsaker som läraren bör ha i beaktande.  

I danska observationer av skolklasser visar det sig att kraven på eleverna var att kunna vänta 

och att underordna sig lärarens osynliga auktoritet (ibid, s. 16–18). Det känns för mig likt de 

situationer som uppstår i min gestaltning. Som att barnen ska hålla sig på en viss plats och de 

ska vara på ett visst sätt under samlingen. Broady menar att dessa krav kallas för den dolda 

läroplanen. Barn ställs inför krav som inte står i läroplanen men ändå lärs ut och upprätthålls 

med våra pedagogtraditioner, som jag kopplar till fostran. Det väsentliga som jag vill komma 

åt med detta är att denna osynliga läroplan får sitt uttryck på olika sätt beroende på lärare. Det 

beror på vad som ska läras ut och åter igen till det didaktiska hur. Att få barn till att bli 

intresserade för olika saker kan vara genom att de behöver lära sig att vänta in varandra och att 

stå ut med att testa på att göra något de inte gjort tidigare. Därav blir inte denna fostran av ondo 

utan som en didaktisk metod för att läraren ska nå fler med sin undervisning. Broady menar att 

den dolda läroplanen behöver synliggöras istället för att vara dold (ibid, s. 18), vilket jag håller 
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med om. För att visa på vad det är vi har i vår undervisning och på så sätt kan vi använda oss 

av den för att utveckla lärandet. Som att se vad det är för rutinmässiga saker vi gör på 

fritidshemmet men inte reflekterar kring.  

I min gestaltning får barnen vänta flera gånger och likt i det svenska samhället är väntan en stor 

del av vardagen. Att vänta på bussen, att köa för att betala i matvarubutiken. Varför lägger vi 

stor vikt vid denna väntan då vi samtidigt ska ge barnen förutsättningarna till eget ansvar. 

Skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö samt för studierna. 

Vidare står det i läroplanen att ”läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt 

ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (Skolverket 2017, s. 15). Det blir 

motsägelsefullt när barnen inte ges möjlighet till det personliga ansvaret, som att gå ut på gården 

när de är färdigpåklädda eller att lära sig att bli kreativa och lösningsfokuserade. Jag menar att 

barnen mycket väl kunnat gå på flera olika toaletter men de tilläts inte för att läraren begränsat 

dem i det utrymmet. De behöver dessutom stå och vänta inomhus där det är varmt, hög ljudnivå 

och många barn samtidigt, vilket är en rätt stressig situation. Men det är väl det här att vi som 

lärare vill att barnen ska lära sig att vänta på sin tur, vi utgår från vår kultur där det är viktigt att 

göra saker kollektivt. Som att vi väntar in varandra, går tillsammans, äter tillsammans. Men 

samtidigt ska vi fostra barnen till enskilda individer, men i kollektivet. Det tänker jag är rätt 

svårt och det handlar om att hitta en balans. Andreas påvisar denna balans i sitt agerande när 

han väljer att gå ut med barnen från trapphuset även om inte alla barnen var färdiga. Han 

reflekterade över vad som skulle ske om alla behövde vänta där inne en längre tid och följderna 

hade nog blivit att fler barn hamnat i bråk i den tidigare nämnda miljön.  

Övergångar fyller den fostrande funktionen att det lär barnen att vänta. En väntan som är viktig 

i samhället men ändå har vi väntan i lite väl många stunder då denna stund av väntan också är 

ett mellanrum där konflikter kan ske.  

 

Normer 
Begreppet norm kommer från grekiskans nomos, vilket betyder lag. I den sociologin är den i 

tre nivåer. Makronivå, mesonivå och mikronivå. Det sistnämnda är ”som skick och bruk och 

förhållningsregler i det sociala umgängeslivet” (Östnäs 2007, s. 63).  

Vem vill vara normal? Vem vill inte vara normal? Är frågor som sociologen Kerstin Svensson 

ställer sig inledande när hon ska förklara begreppen: normer, normalitet och normalisering. Hon 

menar på att människan vill vara unik eller originell men samtidigt vill människan vara som 
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alla andra för att passa in. Likt pedagogen Pernilla i min gestaltning, har hon en bild av hur 

normen för samlingen ska vara då hon ryter till åt det barn som avviker från hennes normbild 

då hon inte kan sitta still. ”Det finns normer och ideal som människor vill leva upp till, det finns 

resurser och företeelser i samhället som individer vill komma i åtnjutelse av” (Svensson 2007, 

s. 17). Jag tänker mig att Pernilla vill upprätthålla den norm där barn är fogliga. Vidare skriver 

författaren att normer hör till en kontext som gör att den alltid är situationsbunden. Låt mig 

ställa den mot pedagognormen eller fostransnormen som en kontext och med detta citat: ”Med 

en sociologisk förståelse av att normen representerar det kulturellt önskvärda kan man säga att 

olika kulturella sammanhang skapar olika normer” (ibid, s. 19). Det kulturella sammanhang 

som författaren syftar på kan vara en pedagogisk plats där en viss kultur råder. Den norm i detta 

sammanhang i sin tur reproduceras av pedagogerna som eftersträvar att upprätthålla en viss typ 

av kultur.  

Svensson använder sig av filosofen Foucaults begrepp ”förtryckets väsen” när hon beskriver 

fenomenet av att de flesta följer den rådande normen och förväntas att göra det, men inte alla 

(ibid, s. 20). Liknande blev det för mig i min gestaltning. Eftersom jag inte varit länge på det 

fritidshemmet kunde jag bara följa med på deras normer och rutiner. Desto mer gör barnen det 

eftersom de inte ges möjlighet till att påverka sin situation utan förväntas följa förtryckets väsen 

ovan nämnt. Alltså att de normer som gäller där fortsätter att göra det så länge ingen gör något 

som skulle bryta dem.  

Jag tänker mig att det är en norm i pedagogvärlden att vi vet bäst. Det kan vara i mångt och 

mycket sant men det beror till stor del att det är barn vi jobbar med. På det viset kan vi se 

verksamheten och fler behov i ett vidare perspektiv. Men med det sagt vill jag inte påstå att vi 

hanterar varje situation bäst utifrån barnens behov. Vi tänker oss veta vad som är bäst för barnet 

och vill tänka in ett barnperspektiv, men med våra vuxenögon. Utifrån min upplevelse av att ha 

varit på olika arbetsplatser där jag mött pedagoger som jobbar olika tänker jag mig att i många 

av de val vi gör är de egentligen bäst för oss själva och inte helt och hållet för barnen. Ett 

exempel på detta är i trapphuset där vi egentligen skulle kunna släppa ut barnen på gården även 

om det inte är en pedagog där ute och tar emot dem. Jag tänker att det är en känsla av att 

”någonting kan ju hända” där pedagogen har ett ansvar och att släppa det ansvaret till barnen 

inte är lätt. Jag vill säga att det handlar om att tappa kontrollen, att inte ha makten och som 

pedagog är man ledare och att inte ha makt som ledare leder till en känsla av maktlöshet vilket 

många har svårt att hantera. Men jag tänker att vi ibland behöver ha tillit till barnen och deras 

kunnande. För vet jag att jag kan släppa ut barnen på gården istället för att de ska vänta i 
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trapphuset och trängas och bråka kan många konflikter undvikas och stressnivån sjunka hos 

både barn och pedagoger.  

En annan norm är att vi reproducerar samma gamla mönster som vi alltid gjort. Då tänker jag 

på samlingen i sin traditionella form på mattan, där alla barnen sitter i ring. Det om något kan 

ses som en norm då vi i barnomsorgens värld gör det dag efter dag. Ofta flera gånger per dag 

också. Det behöver inte betyda att vi gör det av ondo, utan mest för att det är den rådande 

traditionen vi har kring samlingar. ”Det är alltså inte alltid vi känner av vilka normer som finns 

omkring oss – och i oss – särskilt inte om vi själva följer dem” (Dolk 2013, s. 27). Vi ser inte 

alltid den värld vi själva är i för vi är upptagna med det vi gör och stannar inte upp för att 

reflektera över vad vi egentligen håller på med. I min reflektion om pedagogers agerande blir 

det tydligt att pedagoger ur ett barnperspektiv vill att barnen ska ha samvaro i ringen och att de 

lär sig något i samlingen.  

Makt och kunskap nämner Foucault som något som hör ihop. Här tänker jag på att en pedagog 

har kunskaper om hur det ska vara för barnen. Jag vill ta exemplet med Pernilla som säger hur 

saker och ting ska vara, angående vilka rum barnen får vara i samt händelsen i toalettkön. 

Hennes kunnande och position som lärare ger henne makt att agera. Nilsson skriver om 

Foucaults syn på makt på följande vis: ”När någon utövar makt vet han oftast vad han gör eller 

vill göra, däremot kan han aldrig överblicka eller kontrollera de slutgiltiga konsekvenserna av 

sina handlingar” (Nilsson 2008, s. 87). Det får mig att koppla till Pernilla där hennes handlingar 

nog är grundande i ett medvetet val, men det finns en stor del av normativ handling i detta vill 

jag påstå. För när hon vill påpeka att barnen inte ska vara på ett visst ställe är det för att de inte 

brukar vara där. ”Att göra som vi alltid gör” mentalitet finns tydligt i henne. Det får mig att 

upptäcka dessa normer då jag inte är i verksamheten dagligen och kan se ur ett annat perspektiv 

än de som dagligen är i denna miljö. För det är svårt att upptäcka de rådande normerna när man 

själv är en del av dem.   

 

Slutord 
 

Min essä började med en gestaltning där flera olika situationer uppstod i dilemmat som jag 

sedan har fördjupat mig i utifrån mina frågeställningar om vad samlingen, övergångar och 

fostran har för roll i fritidshemmet.  
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Jag har i denna uppsats kommit fram till att samlingen och övergångar fyller en didaktisk samt 

fostrande funktion när vi ser att fostran är omsorg vilket i sin tur är undervisning. Det ger oss 

lärare i fritidshemmet ett uppdrag för att värna om det enskilda barnet i verksamheten. Vi måste 

även ta på oss de didaktiska glasögonen för att säkerställa att vi planerar utifrån ett 

barnperspektiv. Vi måste tänka in hur, när och var när vi formar undervisningen och vi måste 

ständigt reflektera över vad som är bäst i stunden och hela tiden anpassa innehållet utifrån varje 

unik situation. Samlingen har bra förutsättningar till lärande om vi gör dem på rätt sätt utifrån 

de didaktiska frågorna och med ett barnperspektiv.  

Ur ett barnperspektiv kan jag se att samlingar ofta är oviktiga för barnen om det inte är 

intresseväckande eller att barnen får möjlighet till inflytande. Samlingar som inte ger möjlighet 

till interaktion gör att barn tappar intresset. Övergångar ter sig som röriga och stressande för 

barnen. De måste ofta vänta och denna väntan ger upphov till konflikter då många barn är 

samlade på liten yta. 

Genom mitt skrivande har det skett en process i mig som gjort att min förståelsehorisont har 

vidgats. Den stora upptäckten för mig är att fostran har en större betydande del för barnen i 

fritidshemmet än vad jag tidigare trott. Denna reflekterande skrivning har bestått av att testa 

min frågeställning, leta upp relevant litteratur, läsa mig in på det och se om det styrker eller 

ifrågasätter mina tankar kring syftet för essän.  

Processen har varit tidskrävande och mentalt påfrestande då mina frågeställningar har ändrats 

flera gånger under arbetet. Jag har ifrågasatt mig själv om vad jag egentligen vill ha sagt med 

denna uppsats. Jag är själv en som tycker att samlingar är bra, men jag vill verkligen poängtera 

att vi måste se över varför vi har en samling, hur den ska gå till och att den anpassas till alla 

barn som är med. Jag anser att alla lärare behöver se över de krav vi ställer på barnen och vi 

måste uppmärksamma för oss själva den dolda läroplanen som förmedlas genom vår fostran. 

Vi måste se till att övergångar inte blir jobbiga stunder av väntan. För vem vill egentligen vänta? 
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