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Abstract  

“But keeping quiet is SO hard!” 

A study of child influence and childrens space of action in circle time.  

 

Summary:  

Circle time is a common every day activity in many preschools in Sweden. Circle time goes 

back a long way when it comes to Swedish preschool history. The preschools of today has a 

strong belief in the competent child, and the influence of children is supposed to color the 

entire preschool operation. In circle time, however, we have observed that the influence of 

children sometimes seems to be forgotten. By observing circle time activities in a preschool 

based in a suburb in the outskirts of Stockholm, we hope to see just how much children are 

allowed to make their own decisions, express their opinions, and make suggestions to their 

preschool teachers that are relevant to that activity.  

To aid us in the analysis of our observation material, we have harnessed aspects from the new 

sociology of childhood approach. The core of childhood sociology is that it sees children as 

active agents in co-constructing practices and understandings of childhood, both in co-

ordination and in opposition with adults. With the help of earlier studies, we seek to explore 

the purposes and functions of circle time, and how that affects the role and the space of action 

of the children. We also find that when children aren't pleased with what the forced 

participation circle time includes, they find ways to protest while all the while participating in 

the activities.  
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Ett stort tack! 

Vi vill tacka alla som varit med och gjort vår studie möjlig att genomföra. Utan ert stöd och 

medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna. 

Vi vill specifikt tacka förskolan ”Trädtoppen” med förskolechef som lät oss utföra vår studie 

hos dem. Men framför allt vill vi rikta ett stort tack till alla härliga underbara barn och 

pedagoger som lät oss vara med i deras dagliga verksamhet och utföra våra observationer. 

Vi vill även tacka vår handledare David Payne för den vägledning, tips och de värdefulla 

synpunkter han givit oss under studiens gång. 

Vi vill även rikta ett stort tack för visad förståelse och stöd från våra familjer, vänner och 

kurskamrater.
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1. Inledning   

I denna studie vill vi lyfta fram den vardagliga samlingen som sker i förskolor, samt 

relationen mellan barnens vilja och pedagogens målstyrda arbete. Vi har under vår utbildning 

fått syn på att samling ingår som en vardaglig rutin i många förskolors verksamhet. Dessutom 

har vi i vissa situationer kunnat se att samlingen saknar syfte och i våra ögon verkar den 

genomföras enbart eftersom att det är en så självklar och rutinmässig del av förskolans kultur. 

Att det heller inte finns strävansmål i Läroplanen för förskolan som säger att barnen måste få 

ta del av samlingar under dagen har gjort oss nyfikna på varifrån samlingen härstammar, och 

hur den har blivit en så vardaglig rutin i dagens förskoleverksamhet.  

För att ge en bakgrund till samlingen kan vi se att verksamheten för de yngre barnen, nu kallat 

förskola, har sett olika ut och haft olika benämningar genom åren. Martin Korpi belyser hur 

föregångarna till dagens förskola, lekhem och daghem har haft vitt skilda uppdrag, och 

därmed har dessa verksamheter sett olika ut. Daghem fanns för de fattiga familjerna som 

behövde barnpassning, medan lekskolorna var ett pedagogiskt komplement till hemmets 

uppfostran för välbärgade familjer (Martin Korpi 2015, s. 10–19). Detta är resonemang som 

även Davidsson uppmärksammar. Davidsson menar att det är på grund av detta som 

samlingskulturen har sett olika ut inom dessa två verksamheter. Inom lekskolorna var det 

pedagogiken och lärandet som stod i fokus. Samlingen var ett tillfälle att uppfostra barnen och 

förmedla kunskap, normer och traditioner. Daghemmens samlingar var av en friare form och 

innehöll till större del aktiviteter, lekar och sånger (Davidsson 2000, s. 8–24). Vi kan se spår 

av båda dessa verksamheter i dagens samlingar, då dessa ofta varierar mellan mer formella 

lärandesituationer och diverse sånger och lekar. Under vår tid i olika förskoleverksamheter 

samt våra VFU-perioder (den verksamhetsförlagda utbildningen) har vi kunnat se att 

pedagogers intentioner med samlingen påverkar vilka krav som ställs på barnen och på deras 

agerande. Därmed finner vi att det är av relevans att se till de kulturella betingelser, rumsliga 

förutsättningar och normer som agerar runt samlingen för att få en större förståelse för hur 

dessa regler och krav utspelar sig. Att upptäcka och ta hänsyn till olika kulturellt betingade 

kontexter, rumsliga restriktioner och normer är centralt i den nya barndomssociologin, vilket 

vi kommer att använda oss av som vägvisare genom studiens gång.  

För att återgå till Läroplanen för förskolan så finns det uppfyllelsemål som säger att barnen 

ska få stöd i att utvecklas som individer, både enskilt och i grupp. Att de ska få stimulans i sin 

sociala utveckling är ett annat strävansmål och detta innebär att samhörigheten i barngruppen 
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ska förstärkas samt utvecklas (Lpfö 98:16, s. 9 & 11). Dessa strävansmål är möjliga att 

vidröra om man har samling tillsammans med barnen och är en skicklig pedagog, vilket kan 

vara ett möjligt motiv till att man än idag faktiskt tillämpar samling i förskolan. Det är kanske 

just precis därför dess relevans är viktig att belysa och uppmärksamma, framförallt för att 

kunna se varför den än idag är en så välanvänd arbetsmetod. 

Vi har i olika förskolor sett hur regler för hur barn bör bete sig under samlingen kan vara 

snäva, och att flertalet barn har svårt att leva upp till dessa. Pedagogers korrigeringar och 

disciplinering i samlingssituationer kan därmed bli problematisk. Vi har upplevt att de barn 

som inte klarar av att leva upp till dessa krav kan bli exkluderade från gemenskapen och 

ibland även samlingsaktiviteten. Vidare har vi noterat att barn sällan finner sig i detta och 

anpassar sig, utan tvärtom utvecklar olika motståndsstrategier för att få sin vilja igenom eller 

visa sitt missnöje. Då förskolan i nuläget ska sträva efter att låta barnen få vara delaktiga och 

ha inflytande över verksamheten de befinner sig i, anser vi att det är av högsta vikt att 

undersöka om denna delaktighet även är närvarande i samlingen. Detta då samlingen 

traditionellt sett är en aktivitet där de vuxna tar sig an en mer ledande lärarroll, snarare än den 

medutforskande läraren.  

Det är relevant för oss att undersöka och forska kring området samling för att få förståelse för 

utformningen av aktiviteten, och varför den ofta genomförs under snarlika former. Att belysa 

och lyfta fram samlingen ur ett samhälleligt perspektiv är relevant anser vi, då vi kan se en 

förändring i förskoleverksamheterna idag som innebär att samlingen och formerna under vilka 

dessa genomförs ifrågasätts allt mer. Genom studiens gång har vi upptäckt att fler och fler 

förskolor tar avstånd från den tidsbestämda och regelstyrda samlingen. Detta visar på att vår 

studie är relevant för de samhälleliga förändringar som sker inom förskolans värld just nu i 

denna tidsepok.  

Forskning om samling som arbetsmetod i förskolan är knapp, vilket kan visa på att samlingen 

har varit och fortfarande är en så självklar del av vissa verksamheter att den inte har 

ifrågasatts. Den forskning som finns är till stor del skriven utifrån pedagogers perspektiv. Med 

hjälp av den nya barndomssociologin ämnar vi att undersöka de kulturella, rumsliga och 

sociala kontexter som barn befinner sig i då de förväntas medverka i en samling. Med detta 

följer även en medvetenhet om maktförhållandet mellan barn och vuxen inom förskolans 

väggar. Med detta hoppas vi att denna studie ska inta ett mer barncentrerat perspektiv, där vi 

kan se på barn som aktiva agenter och medskapare i de situationer de själva befinner sig i.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Vi vill med hjälp av observationer undersöka hur mycket handlingsutrymme barn i olika 

åldrar tillåts att ta i samlingssituationer. Vi vill även se hur barnens strategier för att visa 

missnöje bemöts, samt om och hur barns oönskade beteende korrigeras av pedagogerna.  

Med hjälp av tidigare forskning som rör ämnet samling ämnar vi att närmare undersöka 

pedagogers formella regelsättningar inom samlingskontexter, samt om dessa påverkar 

samlingens struktur samt kraven som ställs på barnens agerande och deltagande. 

Frågeställningar 

- Vilka uttryck kan vi se att barnen tillämpar i samlingssituationer för att bli sedda? 

  Vilket handlingsutrymme tar barnen och tillåts barnen att ta under samlingen?  

2. Tidigare forskning 

Samling är en central aktivitet som har funnits med i förskolans verksamhet länge under 

relativt självklara former, utan vidare analys eller självkritik. I följande avsnitt ämnar vi att 

redogöra för den tidigare forskning som vi anser vara av relevans i relation till vår studie. Vi 

börjar med att lyfta hur samlingen som tradition har sett ut under de närmsta åren, samt vad 

andra har kunnat urskilja som samlingens funktion. Vidare lyfter vi forskning som berör barns 

inflytande och delaktighet, främst i en generell förskolekontext, men även till mindre grad 

specifikt i samlingskontexter. Detta då vi har kommit till insikt om att barns inflytande i 

samlingen är ett område som generellt saknar grundliga studier, förutom ett mindre antal 

undantag vilka vi kommer att lyfta nedan. Detta återkommer vi till då vi ska redogöra för vår 

studies placering i detta forskningsfält. 

2.1. Samlingen som tradition 

Vi börjar med att fördjupa oss i begreppet samling och för att se vad det innebär. Enligt 

Rubinstein Reich, som forskat inom området samling i förskolan, så menas med begreppet 

samling att barn och vuxna samlas på samma plats och vid samma tid varje dag. Det 

vanligaste är att pedagoger och barn är placerade i en cirkel vid samlingstillfället. I denna ska 

man sedan göra olika aktiviteter med variation mellan vila och rörelse, och dessa aktiviteter 

bör ledas av de vuxna. Samlingar har sina rötter i Friedrich Fröbels pedagogik, som innebär 

att barnen ska bli ett med naturen genom att man arbetar med cirkeln som utgångspunkt. 
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Cirkeln är en viktig symbol i många olika kulturer och står för samhörighet och gemenskap, 

menar Rubenstein Reich i sin avhandling. Att samlas i formen av en cirkel lyfter hon fram 

innebär att barnen skapar en känsla av samhörighet med varandra, då alla får möjligheten att 

sitta lika nära och även då kan se vad som sker i samlingen (Rubinstein Reich 1996, s.8–9, 15, 

29–30). Anledningen till att samlingen har en tendens att utföras i denna cirkelform blir mer 

förståelig då det bakomliggande syftet med denna form träder fram. Dock ser vi att det är av 

stor vikt att vara flexibel och kunna tänka om. Att kunna utforma samlingen på andra sätt och 

anpassa den efter olika barngrupper och individer är en viktig del av arbetet i förskolan. Detta 

för att barnen ska se samlingen som intressant, spännande och lärorik att delta i. Vi bör även 

sträva efter att alla barn ska våga komma till tals under samlingen, eller få tillgång till andra 

sätt uttrycka sig och sina tankar, idéer eller känslor på. 

Socialstyrelsen kom år 1981 ut med en arbetsplan för förskolans verksamhet vilken hade stort 

fokus på barngruppen, och att samlingen kunde användas som ett pedagogiskt 

tillvägagångssätt för att få barnen att träna sig i social gemenskap. Föregångaren till denna 

arbetsplan var barnstugeutredningen, och i denna lyftes inte samling fram som ett 

eftersträvansvärt eller positivt inslag i förskoleverksamheten. År 1987 gav socialstyrelsen ut 

en ny arbetsplan som kallades för Pedagogiska programmet för förskolan. I denna fanns 

punkter om arbetssätt och vilket innehåll verksamheten skulle ha. I detta pedagogiska 

program rekommenderades samlingen att användas som arbetssätt för att skapa struktur i 

verksamheten, och stötta barngruppen i att bygga upp en god gruppdynamik (Rubinstein 

Reich 1996, s. 32–35 & 42–44). Förskolans nyaste styrdokument är den nuvarande 

Läroplanen för förskolan. Den gavs ut som första upplaga år 1998 och har reviderats ett antal 

gånger därefter. Det intressanta här är att Läroplanen ej nämner samlingen som en nödvändig 

del av verksamheten. Ändå kan vi notera att samlingen är och har varit ett många gånger 

dagligt inslag genom alla olika former av verksamheter där man arbetat med barn, under 

många års tid. 

I en rapport från Institutionen för pedagogik på Borås högskola från början av 2000-talet, har 

Birgitta Davidsson undersökt hur samlingen går till och vilka tankar och uppfattningar som 

ligger bakom dessa. Rapporten är en del av ett större forskningsprojekt som heter ”Lära till 

lärare”, som tar avstamp i lärarutbildningen och syftar att undersöka lärarrollen. Davidsson 

jämför förskola (då verksamhet för sexåringar, som numera kallas för förskoleklass) med 

skolans verksamhet. Davidssons rapport bygger delvis på Rubenstein Reich avhandling, 

vilken vi har behandlat ovan. Davidsson har därmed definierat samlingen utifrån Rubenstein 
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Reich beskrivning om att samlingen ska vara en återkommande del i verksamheten, som ska 

hållas på samma tid och samma plats varje dag, där barn och vuxna ska sitta samlade 

(Rubenstein Reich 1996, s. 15/Davidsson 2000, s. 5).  

Davidsson har inför sin rapport genomfört en undersökning där hon har tagit del av fyra olika 

skolor och förskolors samlingar. Med detta har hon haft mening att förstå samlingens tradition 

och syfte, samt pedagogers syn på vad samlingen ska ge verksamheten och barnen. Hon har 

kunnat urskilja liknande teman i varje samling – vilka som är närvarande, vad som ska hända 

under dagen och mindre undervisning var återkommande punkter på samlingens agenda. 

Vidare kan vi dra slutsatsen utifrån hennes studie att många av samlingssituationerna var 

styrda av regler och fungerade disciplinärt – med syftet att förbereda barnen inför skolan och 

det som kommer att krävas av dem där (att sitta still, räcka upp handen, prata en i taget). 

Davidsson upptäckte även att de olika lärarna inte alltid var överens om vilka regler, vilket 

syfte och vilket innehåll som skulle inrymmas i samlingen, vilket kan skapa konflikter inom 

arbetslaget (Davidsson 2000, s. 12–24). Detta visar på att det finns en osäkerhet hos 

pedagoger kring vilket syfte samlingen egentligen ska fylla. Detta kan innebära att varje 

pedagog gör en egen tolkning av vilket innehåll som gynnar barnen mest, vilket i sig inte är 

negativt. Dock kan detta göra att det finns en osäkerhet hos barnen för vilka regler det är som 

gäller. Detta är ett resonemang som vi kommer att återkomma till i vår kommande analys.  

Slutsatsen som Davidsson kan dra av sin studie är att samlingen i förskolan i huvudsak 

fungerar som ett sätt att förbereda barnen för skolstarten. Dessutom betonas även vikten av 

gemenskap och att se varandra. Förutom det menar Davidsson att samlingen är ett tryggt och 

självklart arbetssätt för pedagoger där de kan få utveckla en känsla av kompetens i sin 

yrkesroll (Davidsson 2000, s. 26). Även Anette Emilsson och Eva Johansson menar på att 

samlingen fungerar som ett verktyg för att stimulera lärande och förmedla traditioner 

(Emilsson & Johansson 2013, s. 57). Kristina Westlund har i sin licentiatuppsats tolkat sitt 

resultat på ett sådant sätt att pedagoger i förskolan arbetar med en framtidsinriktad blick 

tillsammans med barnen. Pedagogerna strävar efter att barnen ska klara sig bra i skolan, 

kunna stå emot grupptryck och göra självständiga val (Westlund 2011, s. 175). Utifrån detta 

anser vi att det är rimligt att tolka hennes resultat som att pedagoger arbetar med samling på 

ett sådant sätt att barnen ska förberedas för framtiden, vilket innefattar skolstarten. Detta 

resonemang genomsyrar vår kommande analys, då vi anser att samlingens funktion och 

bakomliggande motiv påverkar vilka krav och regler som barnen behöver leva upp till. 

Därmed kommer vi att lyfta detta närmre i vår kommande analys.  
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2.2. Barns inflytande 

Davidsson belyser i sin rapport hur lärarnas bemötande och samtalande under samlingen har 

en tendens att fungera som ett sätt att tysta barnen på, istället för att locka dem att prata. Hon 

visar på hur lärare ställer frågor till barnen utan att egentligen visa något större intresse för att 

få igång en lärorik diskussion (Davidsson 2000, s. 19). Detta visar på en låg grad av 

inkännande för barnens intressen i samlingssituationen. Istället är det lärarens uppfattning om 

vad de ”borde” prata om under samlingen för att alla ska få komma till tals på ett rättvist sätt 

som styr. Dessutom menar Davidsson att lärare använder sig av ett ”fråga-svars-beteende” i 

samlingssituationer, vilket innebär att lärarna ställer frågor som barnen sedan ska besvara med 

rätt svar (Davidsson 2000, s. 14).  

Ett annat resultat av Davidssons studie är att det är de vuxna som har rollen som regelhållare i 

samlingssituationer. Det händer även att det finns fler vuxna i rummet som enbart ska fungera 

som ”disciplin-lärare”, dvs lärare som är där enbart för att se till att reglerna åtföljs av barnen. 

Huruvida dessa regler även ska åtföljas av de vuxna, eller om de är fria att själva ta ordet och 

röra sig fritt i rummet så som dem önskar, skiljer sig åt från verksamhet till verksamhet 

(Davidsson 2000, s. 14, 15, 22, 24).  

Pramling Samuelsson och Sheridan gör i sin artikel, som är en litteraturstudie för tidningen 

Pedagogisk forskning i Sverige, en åtskillnad av begreppet barns delaktighet. De menar på att 

barns delaktighet kan vara närvarande på två olika sätt – genom barns delaktighet som värde, 

och genom barns delaktighet som pedagogik. Pramling Samuelsson och Sheridan visar på att 

det är barns delaktighet som pedagogik som är den mer eftersträvansvärda. De beskriver dessa 

två fenomen så som att delaktighet som värde mer handlar om att vuxna låter barn komma 

verbalt till tals om de aspekter som vuxna anser att barn kan ha något att säga till om. 

Delaktighet som pedagogik menar de handlar snarare om att fånga barnens upplevelsevärld 

och erfarenheter (Pramling Samuelsson & Sheridan 2000, s. 79).   

Pramling Samuelsson och Sheridan frågar sig om barn upplever att de har inflytande i 

förskolan och skolan. Då de tillfrågas om vem som bestämmer i förskolan har 70 procent av 

de tillfrågade förskolebarnen svarat att det är de vuxna som bestämmer (Pramling Samuelsson 

& Sheridan 2000, s. 80). Den ojämna maktpositionen mellan barn och vuxna är svår att 

komma ifrån, vilket vi kommer att diskutera med hjälp av Westlunds (2011) tankar om 

maktstrukturer i förskolan längre ner i detta avsnitt. Pramling Samuelsson och Sheridan påstår 

att det finns förskolor där barnen får gott om förhandlingsutrymme med pedagogerna, och där 
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de får vara med och vara delaktiga i vardagsbeslut. Dock verkade barnen själva inte uppfatta 

detta. Pramling Samuelsson och Sheridan diskuterar huruvida detta resultat eventuellt kan 

visa på att barn är medvetna om att det är de vuxna som har sista ordet. Detta gör att barnen 

eventuellt inte känner att de får vara med och påverka, trots att vuxna anser att 

förhandlingsutrymme för barnen finns (Pramling Samuelsson & Sheridan 2000, s. 80).  

Tidigare i texten nämnde vi Emilsson och Johanssons studie. Denna studie syftar att 

undersöka barns inflytande i samlingar utifrån ett genusperspektiv. Därmed har de antagit ett 

liknande förhållningssätt som vi, men har preciserat detta ytterligare. De fann att samlingen 

innefattade vissa regler som villkorar deras medverkan – barnen förväntas sitta stilla och både 

pedagoger och barn är delaktiga i upprätthållandet av dessa regler. Emilsson och Johansson 

menar även att barns inflytande blir villkorat utefter vilka möjligheter pedagogerna ger barnen 

att delta. De har funnit att när barngruppen blir orolig och pedagogen använder olika strategier 

för att hålla gruppen "i schack" så försvinner tanken om barns delaktighet (Emilsson & 

Johansson 2013, s. 60, 61). Detta resonemang återkommer vi till då vi ska analysera vårt 

insamlade material utefter disciplinering och regelsättning under samlingen.  

Westlund lyfter även problematiken i ett demokratiskt arbete i förskolan och ett reellt 

inflytande för barnen. Westlund menar på att ett reellt inflytande är problematiskt och svårt att 

uppnå, då det är de vuxna i verksamheten som har det yttersta ansvaret. Därmed är det inte 

möjligt eller ens eftersträvansvärt att lämna över detta ansvar till barnen. Istället menar hon att 

barns inflytande bör tas tillvara på genom pedagogers förhållningssätt gentemot barnen. 

Genom att som vuxen ta barnet och dess åsikter och känslor på allvar menar Westlund att 

barnen kan få visa på ett inflytande i verksamheten de är delaktiga i. Ett arbetssätt som ska 

gynna barnens reella inflytande i förskolan menar Westlund bör vara att 

förskoleverksamheten ska vara föränderlig och flexibel för att kunna anpassa sig efter de barn 

som utgör förskolegruppen. Att se på demokrati och inflytande som barns rätt att göra vissa 

val i vissa valda situationer lyfter Westlund kan bli problematiskt, då verksamheten består av 

fler beståndsdelar än så och att barns inflytande ska genomsyra hela verksamheten (Westlund 

2011, s. 172–174). Med detta kan vi dra slutsatsen om att vår studie är relevant att genomföra, 

då flertalet förskolors arbete med demokrati och rättvisa kan vara otillräckligt. Att arbeta med 

olika demokratiska val och röstning är vanligt, men vi bör inte avstanna vårt demokratiska 

arbete där och anse oss färdiga.   



8 

 

2.3. Studiens placering i relation till tidigare forskning 

Som vi har påvisat i vår redogörelse för den tidigare forskningen inom vårt 

undersökningsområde, finns det generellt en brist på forskning som problematiserar barns 

inflytande i samlingen. Som vi visade på finns det däremot undantag, och dessa studier har vi 

lyft ovan. Dock menar vi att forskningsområdet borde vara mer grundligt undersökt då 

samling är en så vanligt förekommande aspekt av förskolekulturen. Därmed ser vi att vår 

studie får en stor relevans i synen på hur barns inflytande och delaktighet tillåts att ta plats i 

en vuxenstyrd och regelstyrd aktivitet som samlingen.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram det bandomssociologiska perspektivet så som vi tolkat 

och förstått det. Då vi anser att barn bör ses som aktiva medskapare i de situationer som de 

deltar och befinner sig i, menar vi att detta perspektiv är lämpligt att applicera inom vår 

studie. Med detta hoppas vi kunna få en tydligare bild av barnens rätt att få delta i och påverka 

samlingen utifrån sig själva och sin agens, vilket vi kommer att förklara närmre senare i detta 

avsnitt. 

3.1. Den nya barndomssociologin 

Den nya barndomssociologin är ett relativt ungt och nytt perspektiv, vilket namnet visar. 

Denna slutsats har vi dragit då den litteratur och forskning som vi har använt oss av 

härstammar från sent 1900-tal och tidigt 2000-tal. Dessa är då huvudsakligen William A 

Corsaros bok The sociology of childhood som utkom i första upplaga år 1997, Adrian James 

och Allison James bok som utkom 2004 och som har titeln Constructing childhood: theory, 

policy and social practice, samt Allison James, Chris Jenks och Alan Prouts bok Theorizing 

childhood vilken utkom för första gången år 1998. Vi har dock valt att använda oss av nyare 

upplagor av två av dessa böcker i vår studie. Det finns en variation i hur detta perspektiv 

definieras, då olika författare och forskare kan tolka detta på olika sätt. Därmed kan 

innebörden i den nya barndomssociologin variera beroende på vem som tillfrågas. De 

ståndpunkter och teoretiska utgångspunkter som vi ämnar använda oss av i vår studie är 

därmed i viss grad färgade av de författare som vi har valt att fördjupa oss i. Med detta är vår 

beskrivning av den nya barndomssociologin gjord utifrån en tolkning, både av författarna men 

även av oss.  
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Enligt James och James bottnar den nya barndomssociologin i medvetenheten om att barn och 

barndom är kulturellt betingade. Därmed befinner barnen sig i en viss kulturell tid med vissa 

normer för dem att förhålla och anpassa sig till. Synen på vad en god barndom bör innebära 

har ändrats genom åren och förändrat synen på barn, vilken roll dessa har i samhället och hur 

de bör förhålla sig till de vuxna (James & James 2004). Med detta i åtanke går vi in i vår 

studie med en medvetenhet om att det sättet vi ser på barn och på förskolans uppdrag idag är 

bundet till våra rådande kulturella normer. Inom barndomssociologin läggs fokus på hur barn 

blir till och utvecklas i sociala sammanhang och i utbytet med andra individer runt omkring. 

Därmed läggs ingen större vikt vid barnens fysiska arv (James, Jenks och Prout 1998). Det 

sociala sammanhanget som barnet befinner sig i blir därmed det viktigaste, vilket vi anser 

vara av relevans i vår studie. Detta då vi undersöker hur barn får ta plats och utvecklas i mötet 

och sociala sammanhang med andra individer. Inom den nya barndomssociologin lyfts 

begreppen being och becoming fram. Dessa innebär att barn ibland ses som under utveckling 

till att bli en vuxen individ (becoming), medan vuxna ses som färdiga och fullständiga 

människor (being). Barndomssociologin förespråkar att se alla individer, oavsett ålder, som 

icke färdiga i sin personliga utveckling. Istället bör vi ha en utgångspunkt som innebär att alla 

människor hela tiden är under en pågående utvecklingsprocess (Halldén 2007, s. 33–35). 

Detta synsätt innebär att vi kan se och möta barnen där de är just precis nu, som egna 

individer med önskningar och åsikter som kan påverka och förändra situationer de befinner 

sig i.  

James, Jenks och Prout lyfter fyra ingångar till sociologisk forskning med och om barn, varav 

en är synen på barn som minoritet. Denna syn på barn och barndom bottnar i att barn, i likhet 

med kvinnor, är en utsatt grupp i samhället i en ojämn maktstruktur. I denna struktur är barn 

underlägsna de vuxna individer som de har runt omkring sig. Att bedriva undersökningar med 

ingångspunkt i barn som minoritet innebär att gå in med en syn på barn som aktiva subjekt 

med egna viljor och önskningar. James, Jenks och Prout beskriver det som att man bedriver 

forskning för barn snarare än om barn (James, Jenks & Prout 1998, s. 30–31). Genom att i vår 

studie se på barn som en minoritet med mindre makt än vuxna, hoppas vi ha möjlighet att 

upptäcka situationer där detta sneda maktförhållande uttrycks. Detta kan även ge oss en större 

förståelse för barns uttryck och handlande, då vi kan anta att de uppstår i en situation där 

barnen har den mindre makten. 

När det gäller makt mellan barn och vuxna beskriver Halldén den nya barndomssociologin 

som ett sätt att ge barnen större makt på. Hon menar att detta perspektiv innebär en förändring 
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i maktpositioneringen mellan barn och vuxna. Med detta uttrycker hon även en ambition om 

att forskning för, om och med barn ur detta perspektiv ska ge barnen större möjligheter att 

faktiskt kunna påverka sitt deltagande i förskolans verksamhet (Halldén 2007, s. 27). Corsaro 

riktar kritik mot begreppet socialisering när man talar om barn och barndom, då han menar att 

detta indikerar att barnen ska förberedas inför framtiden. Corsaro menar istället att vi ska se 

barn som agenter i en tolkande reproduktion. I och med detta är barnen aktiva i omformandet 

och reproduktionen av samhället och dess normer och regler. Detta innebär också att barn är 

hämmade av samma samhälleliga normer och kulturer som de är delaktiga i (Corsaro 2011, s. 

20). Även Löfdahl lyfter även begreppen reproduktion och produktion som viktiga i den nya 

barndomssociologin. Hon anser att man med dessa kan få en större förståelse kring hur barnen 

tolkar och omtolkar olika fenomen som de inhämtat från de vuxnas kultur och sedan 

integreras av barnen i deras egen kultur. Med termen tolkande reproduktion menar hon att 

barnen som aktiva och delaktiga aktörer i samhället således alltid är under progression. Detta 

innebär att människor ständigt måste omforma och göra normer och värden förståeliga på nytt 

under och genom tid, då de aldrig är kontinuerliga (Löfdahl 2007, s. 16–17). 

Halldén lyfter att barndomssociologin främst har varit applicerbar i skolan men att den under 

senare år även har trätt fram i förskolan, då man talat om ålder och vikten av nära relationer 

för en bättre utvecklingsprocess hos människor. Detta innebär att man måste se att det finns 

ett ömsesidig beroende mellan alla oavsett kön, klass och etnicitet, då vi alla är sociala och 

empatiska människor med olikheter. Hon lyfter fram hur samspelet är av stor betydelse och att 

nära relationer ger en känsla av trygghet, där man blir sedd och hörd som individ. Vår 

förmåga att se och höra andra är avgörande utifrån detta samspel vi har med aktörerna i våra 

nära relationer (Halldén 2007, s. 35–36).  Detta gör att det blir tydligare hur viktigt det är att 

bygga upp en verksamhet där man skapar en trygghet för barnen att öppna upp sig i och även 

att få uttrycka sig i.  

Inom den nya barndomssociologin är agens ett nyckelbegrepp, och det är detta begrepp vi bär 

med oss och lyfter fram i vår analysdel. Först ska vi förklara vad detta begrepp innebär på ett 

närmare plan i följande stycke.  

Agens 

Ett viktigt begrepp för vår vetenskapliga studie är agens, vilket innebär att barn har möjlighet 

att påverka och reformera de situationer som de befinner sig i som aktiva aktörer. Enligt 

Löfdahl så är begreppet agens, eller i den engelska benämningen agency, av stor betydelse i 



11 

 

den nya synen på barn och barndom i samhället idag. Hon uttrycker att detta begrepp 

implicerar en syn på barn som agenter, vilka då har ett socialt ansvar som aktiva aktörer för 

sin egen progression och utveckling framåt. Enligt hennes mening innebär agensbegreppet att 

barn har möjlighet till att förändra och påverka situationer som de är delaktiga i. Hon menar 

även att det är först när vuxna i barnens omgivning ser dem som kompetenta och sociala 

aktörer som detta begrepp faktiskt är av betydelse för barnen. Löfdahl anser vidare att agens 

är ett omfattande och föränderligt begrepp som vi måste förhålla oss till på ett varsamt sätt när 

vi idag konstaterar att barn har agens. För även om vi ser barnen som aktiva aktörer i olika 

sammanhang och situationer så menar hon att detta inte innebär att dem prompt har en egen 

agens - det vill säga en möjlighet att faktiskt kunna påverka och förändra sin situation i en 

kontext (Löfdahl 2007, s. 13–15).  

Agens blir i den nya barndomssociologin ett centralt begrepp för att få förståelse för hur vi 

individer är beroende av varandra i olika kontexter. Detta för att kunna agera, påverka och 

konstruera vår agens i olika sammanhang i ett socialt samspel oavsett ålder, anser Löfdahl 

(Löfdahl 2007, s. 14).  Barn är en del av den kulturella styrningen då de är aktiva deltagande 

aktörer i livets olika sociala sammanhang, anser James, Jenks och Prout. De argumenterar för 

att barnsynen inom barndomssociologin inbegriper att barn inte ska ses som passiva 

mottagare av de vuxnas sociala interaktioner. Tvärtom menar de på att barn är aktiva 

medskapande och sociala aktörer av den kulturella revisionen av barndomen, men även i de 

situationer och kontexter som de befinner sig i (James, Jenks & Prout 1998, s. 22–25). Även 

William A. Corsaro lyfter synen på barn som aktiva och sociala agenter i olika former av 

förskolekontexter, där de har möjligheter att påverka samt förändra en situation genom att 

använda sig av ett aktivt ingripande för att göra sin mening hörd. Detta uttrycker William A. 

Corsaro som att barnen gör genom sina ingripanden. Han menar att de är "...actively 

contributing to cultural production and change" (Corsaro 2011, s. 21). Agens hos barn kan 

förstås utifrån detta som ett begrepp där barnen har makt att påverka sin situation, men även 

har ett stort socialt ansvar och är medskapare av sin egen utvecklingsprocess här i livet. Detta 

tolkar vi som att Corsaro menar att barn inte är passiva objekt som får ta plats i världen på de 

vuxnas villkor, utan att de ständigt är delaktiga i att omforma denna kulturella värld genom 

sina handlingar. Därmed är barn inte heller passiva i sin utveckling gentemot de vuxna, utan 

alla barnens handlingar blir en del i deras egen utvecklingsprocess, som sedan kan få ett mer 

eller mindre utvecklande bemötade från de vuxna runt omkring dem.  Barns handlingar har en 

stor betydelse i förskolekontexter vad vi kan tolka det som utifrån dessa forskare vi nämnt 
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ovan, och vi vill i denna studie lyfta fram hur barnens agens tillåts att utvecklas och ta form i 

förskolan. Vi kommer att lyfta fram och koppla ihop detta begrepp med våra observationer 

senare i denna studie. 

4. Material och metod 

I följande avsnitt kommer vi att förtydliga vårt insamlade material och den metod som vi har 

använt oss av i studien. Vi hoppas att det ska ge en större inblick och förståelse kring hur 

barnens egen vilja kommer till uttryck och bemöts i förskolans samlingar. 

4.1. Metodval 

Vi har tagit beslutet att genomföra vår studie genom att utföra en fallstudie. En fallstudie 

kännetecknas av att denna utförs i en väl avgränsad miljö, där forskarens fokus inte ligger i att 

få fram ett resultat utan i att under studiens gång få syn på processer och händelser mellan 

människor. Ett kännetecken för en fallstudie är att man enbart fokuserar på att undersöka en 

enhet, vilket gör att man kan undersöka denna på ett mer djupgående plan. Studien genomförs 

i dess naturliga miljö och det är inte ovanligt att man använder sig av ett flertal olika metoder 

för datainsamling, både kvalitativa och kvantitativa (Denscombe 2016). I linje med detta 

valde vi ut en förskola i Stockholmsområdet som vi ansåg vara passande för vår studie. Den 

typ av fallstudie vi valde att göra var den typiska undersökningsenheten, då urvalet görs 

utefter enhetens generaliserbarhet (Denscombe 2016). Detta kommer vi att återkomma till när 

vi diskuterar hur urvalet av förskolan gick till.  

Från början var tanken och syftet med vår studie att undersöka barnens uppfattning om 

samling och deras uppfattning om deras inflytande över dessa med hjälp av intervjuer med 

barnen. Under arbetets gång skiftade vi fokus till att istället arbeta mer observationsinriktat. 

Problematiken i att intervjua barnen är stor och vi har diskuterat huruvida barnens syn på och 

åsikter om samlingen verkligen blir rättvisande i en intervjusituation. I observationer av 

samlingen kan vi se barnens engagemang, deras uttryck och önskningar, samt deras förmåga 

att få vara delaktiga på ett sätt som gynnar dem. Detta anser vi ger studien ett mer täckande 

och väl underbyggt material att analysera vidare på. Därmed består vårt insamlade material i 

huvudsak av observationer. Pramling Samuelsson och Sheridan lyfter tanken om att enbart 

intervjuer av barn eller att lyssna på det barnen verbalt uttrycker inte är tillräckligt för att säga 

sig ha tagit sig an barnets perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2000, s. 79). Helheten 

av barnets komplexa person, vars sätt att kommunicera på inbegriper fler uttryckssätt än tal - 

kroppsuttryck och minspel, för att lyfta två exempel. Detta på grund av att barn kan se vilket 
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svar det är den vuxne vill ha, och svara därefter för att vara till lags. Vissa barn kan även ha 

svårt att förstå vad det är som efterfrågas, samt ha problem att uttrycka vad de tänker. Med 

observationer kan vi med hjälp av barnens uttryck och känsloyttringar samt kroppsspråk 

försöka tolka deras tankar och närma oss det mer barncentrerade perspektivet på ett varsamt 

och respektfullt sätt. Johansson belyser vikten av att se barnet i den situation med andra 

individer där den ingår, för att fullt ut ha möjlighet att försöka förstå barnets erfarenhetsvärld 

(Johansson 2003, s. 44).  

Med hjälp av observationer kan vi dessutom se en händelse samtidigt som den sker, samt de 

eventuella omständigheter runt omkring som ledde fram till eller påverkade händelsen. För att 

underlätta vår materialinsamling har vi har använt oss av två observationsscheman. Det ena är 

ett mer kvantitativt verktyg i form av en tabell. Med denna förväntar vi oss kunna mäta 

barnens verbala talutrymme och vilket gensvar detta får från pedagogerna. För detta 

observationsschemats upplägg har vi hämtat inspiration från Lena Rubenstein Reich 

avhandling (Rubenstein Reich 1996, s. 99–103). Dock har vi modifierat hennes schema så att 

det i högre grad ska passa just vår studie bättre (se bilaga 6). Det andra observationsschemat 

är uppbyggt av en serie frågor som berör bland annat samlingens miljö, barnens 

sinnesstämning och pedagogers regelsättning (se bilaga 5). Detta observationsschema 

fungerade som en fingervisning för vad vi ska ha i åtanke när vi observerar en samling. För att 

kunna återkoppla till dessa frågor har vi också fört en löpande text under samlingens gång där 

vi skriver ner händelser, uttryck och situationer som fångar vårt intresse. Dessa två olika sätt 

att samla in data på har vi insett i efterhand kompletterade varandra väldigt bra.  

Vid observationstillfällena har vi använt oss av penna och papper för att anteckna det vi ser. 

Vi har reflekterat över hur att filma eller spela in samlingarna hade kunnat fungera som ett bra 

komplement av datainsamlingsmetod till penna och papper för att upptäcka sådant som vi inte 

såg själva i stunden. Detta hade även gett oss möjligheten att gå tillbaka till 

samlingssituationen i efterhand. Dock fanns det en för stor problematik med att filma eller 

spela in barnen – vi reflekterade över att det kan fungera avskräckande för föräldrar, och att 

det kan hända att föräldrar säger nej till deras barns medverkan. Vi diskuterade även hur en 

videokamera i rummet kan störa barnens och pedagogernas aktivitet och göra dem 

självmedvetna. Vi ville vara en så liten påverkan som möjligt. Hade studien pågått under en 

längre tid hade vi haft möjlighet att observera fler samlingstillfällen och låtit pedagogerna och 

barnen vänja sig vid oss och en kamera.  
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Under tiden vi spenderar på förskolan kommer vi att vara icke-deltagande observatörer som är 

kända för de som ska vara delaktiga i vår studie (Patel & Davidsson 2011, s. 91–101). Detta 

innebär att vi inte kommer att delta i verksamheten, utan att vi är där för att observera 

skeendet i just samlingssituationer från ett perspektiv där vi befinner oss utanför gruppen. 

Förutom att informera de deltagande skriftligt innan studien, kommer vi även att presentera 

oss för både personal och barn. Detta så att de ska vara medvetna om vilka vi är och vad vi 

gör där, i enighet med de samhällsetiska forskningsprinciperna vilka vi kommer återkomma 

till när vi diskuterar studiens etiska ställningstaganden. Vår förhoppning är att vi genom att 

betrakta samlingen utifrån cirkeln kan få syn på specifika händelser och skeenden hos och 

mellan barnen. Genom att ta oss ifrån samlingscirkeln har vi förhoppningar om att vi kan få 

en klarare syn av hur barn och pedagoger samspelar med varandra. Med detta strävar vi efter 

att få syn på hur stort utrymme barnen får för att visa på sin delaktighet och sitt inflytande i 

verksamhetens samlingar. 

4.2. Urval 

Vi har utfört vår studie på förskolan Trädtoppen, vilket är ett fingerat namn. Detta kommer vi 

att diskutera närmre då vi redogör för de etiska aspekterna av studien. Trädtoppen är en 

Reggio Emilia-inspirerad förskolan som är belägen i ett grönområde med en tillhörande stor 

gård i en förort till Stockholm. På Trädtoppen finns fem avdelningar. De arbetar åldersindelat 

och delar in barnen efter småbarn, mellanbarn och storbarn på de olika avdelningarna. De 

avdelningar som har varit delaktiga i vår studie är småbarnsavdelningen Björken, avdelning 

Lönnen, som är en mellanbarnsavdelning, samt avdelning Eken, som är en 

storbarnsavdelning. På varje avdelning finns ett rum eller en avskild del av ett rum som är 

avsatt till samlingsplats. På denna plats finns sagor och sånger uppsatta på väggarna. Runt den 

stora runda mattan där barn och pedagoger ska sitta är det fritt från leksaker och andra 

störande föremål.  

Vi har gjort vårt urval i enlighet med vad som är lämpligt för den fallstudie som vi har 

genomfört. Som tidigare nämnt har vi utgått ifrån den typiska undersökningsenheten. Detta 

innebär att förskolan Trädtoppen har valts ut för att den på många sätt ska kunna liknas vid 

och representera ett flertal andra förskolor. I och med detta hade vi hoppats på att resultatet 

skulle bli generaliserbart och kunna tillämpas på fler förskolor (Denscombe 2016, s. 97). Vårt 

resonemang var att Trädtoppen är en kommunal förskola som tillhör en enhet med fler 

förskolor. Enligt våra erfarenheter har ofta kommunala förskolor liknande riktlinjer och 

arbetssätt. Därför uteslöt vi privata förskolor ur urvalsprocessen, då vi har upplevt att dessa 
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oftare är fria att förändra verksamheten själva. Utöver detta trodde vi att Trädtoppen även var 

en förskola med en traditionell pedagogisk inriktning. Dock visade det sig då vi påbörjade vår 

studie att Trädtoppen var en Reggio Emilia-inspirerad förskola, vilket inte framkom vid 

urvalsprocessen. Detta hade kunnat utgöra ett problem gällande generaliserbarheten för vårt 

resultat. Vi har dock tolkat resultatet på ett sådant sätt att vi anser att den problematiken inte 

avspeglas i resultatet. Då Trädtoppen använde sig av samlingar i den vardagliga 

verksamheten, samt att resultaten av vår studie överensstämmer med vad den tidigare 

forskningen visar, anser vi inte att Trädtoppens pedagogiska inriktning utgör en problematik 

för generaliserbarheten av resultatet.  

I linje med vad Löfdahl rekommenderar tog vi allra först kontakt med förskolechefen för de 

enheter vi var intresserade av att besöka (Löfdahl 2014, s. 36). Förskolechefen har sedan fått 

förmedla kontakt med en av hennes förskolor. Sedan har vi fått ha vidare kontakt med den 

förskola vi blev tilldelade av förskolechefen. De avdelningarna som har deltagit i vår studie 

har ansvarat för att vi har fått våra medgivandeblanketter utlämnade till både vårdnadshavare 

och pedagoger. De har även ansvarat för insamlandet av dessa och förmedlat dem tillbaka till 

oss.  

Vi har aktivt valt att benämna alla vuxna som pedagoger i vår studie oavsett om de är 

outbildade, barnskötare eller förskollärare. Detta då vi inte anser att det är av relevans att veta 

vilken titel de vuxna har, eftersom att det är barnen som agenter i relation till kamraterna och 

de vuxna överlag som är av intresse för oss att fokusera på. 

4.3. Materialinsamling 

Vi har för att samla in data till denna studie gemensamt kommit fram till att observationer är 

lämpligast, och att vi vid dessa ska ha med oss vårt observationsschema (se bilaga 6). Som 

tidigare nämnt har vi samlat in vårt material med hjälp av papper och penna. Vi kommer att 

återkomma med relevant kritik till detta senare i texten.  

Vi har besökt förskolan Trädtoppen vid sammanlagt tre samlingstillfällen. Då man ska utföra 

en studie inom förskoleverksamhet krävs en stor förståelse och respekt för verksamhetens 

behov. Trädtoppen är i processen att gå ifrån de traditionella, tidsbundna samlingarna, vilket 

innebär att samlingarna kunde ske sporadiskt under dagarna på förskolan. Barnens viljor och 

intresse styrde när det blev samling. Detta innebär att vi som utomstående behöver anpassa 

oss efter vad verksamheten kräver. Då vi ska undersöka en specifik aktivitet under dagen har 

vi varit på plats under de ungefärliga tider då samlingen kommer att genomföras. Vi har 
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bestämt och planerat in våra möten med varje avdelning för att anpassa oss till deras 

planering, då vi vet hur olika det kan se ut från en dag till en annan i verksamheten.  Det finns 

flertalet olika faktorer som kan påverka verksamheten dagligen. Då förskolan är helt ny för 

oss och ingen av oss känner varken pedagoger eller barn sedan innan har det varit mer 

lämpligt att inte vara där mer än vid våra observationer. Senare har vi förflyttat oss till en 

annan plats för att renskriva och diskutera materialet. Detta för att respektera integriteten hos 

både personal och barn, då vi anser att ingen annan personal på förskolan ska överhöra vår 

diskussion om en specifik avdelnings aktivitet. 

Vi fick medgivande från flertalet barns vårdnadshavare på samtliga avdelningar, men det 

saknades ett mindre antal på varje avdelning. Därmed var det ingen förälder som tackade nej 

till medverkan, utan det var medgivandeblanketter som inte återkom till förskolan. 

Pedagogerna som var ansvariga för samlingen som vi skulle observera delade upp 

barngruppen så att vi fick observera enbart barn där medgivandeblanketter var insamlade. På 

det sättet kunde vi observera den sociala interaktionen mellan samtliga barn i rummet. 

4.4. Bearbetning av det empiriska materialet 

Vår datainsamling har skett i samband med observationer på förskolan Trädtoppen.  Med 

penna och papper har vi antecknat det som vi ser och som skulle kunna vara intressant att 

undersöka i vår studie, både i form av en överskådlig tabell samt en löpande text med stödord 

och kortare meningar och citat. Efter varje genomförd observation har vi antecknat en utförlig 

beskrivande text om hur samlingen har genomförts och vad som har hänt. Ur detta har vi 

sedan kunnat urskilja händelser och situationer som har varit av intresse för oss att analysera 

djupare. Med hjälp av att plocka ut kortare utdrag som beskriver en situation som vi vill 

analysera har vi kunnat ge en bild av vad som har utspelat sig.  Resultatet från tabellerna 

sammanställs i ett överskådligt diagram.  

4.5. Etiska ställningstaganden 

I varje studie ligger det stor vikt i att följa de fyra etiska huvudkraven gällande 

samhällsvetenskaplig forskning utgivna av Vetenskapsrådet.  

Informationskravet: Samtliga deltagare blir informerade om studiens forskningsområde, 

studiens syfte, vad deras medverkan kommer att innebära för dem samt att de har möjlighet 

att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång.  
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Samtyckeskravet: Då det är barn delaktiga i vår studie behöver vi, förutom barnens eget 

samtyckte, även inhämta skriftligt samtycke från båda deras vårdnadshavare. För att göra 

detta har vi utformat en medgivandeblankett som föräldrarna till barnen på förskolan 

Trädtoppen har fått skriva under och lämna in. Pedagogerna som vi ämnar observera 

tillsammans med barnen får även de lämna in sitt skriftliga godkännande till sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet: Vi har lagt stor vikt vid att samtliga medverkande ska 

anonymiseras, vilket konfidentialitetskravet kräver. Förskolans och avdelningarnas namn har 

fingerats. Personal som har varit delaktiga benämns som pedagoger, medan barnens 

tilltalsnamn har fingerats för att dessa ska hållas anonyma. 

Nyttjandekravet: De medverkande är informerade om att det insamlade materialet kommer 

enbart att användas till denna studie och enbart av oss. Efter studiens slut kommer materialet 

att kasseras (Vetenskapsrådet 2002).  

Forskning som involverar barn 

Då barn är delaktiga i vår studie är det av största vikt att studien genomförs på ett etiskt 

eftertänksamt sätt, samt att det insamlade materialet hanteras på ett respektfullt sätt. Då 

barnen är minderåriga krävs det inte bara deras medgivande, utan även deras 

vårdnadshavares. Forskare som träder in i barnens utrymmen och försöker blicka in i deras 

livsvärld har ett stort etiskt ansvar gentemot barnen (Emilsson 2016, s. 83). Vi har därmed 

även tagit del av Codex särskilda riktlinjer gällande forskning som involverar barn, som drivs 

av bland annat Vetenskapsrådet, som också talar för att barnens vårdnadshavare behöver ge 

sitt medgivande till barnens medverkan. Det anses extra viktigt att båda vårdnadshavare 

behöver lämna sin underskrift för medgivande, vilket är orsaken till att vi har bett om båda 

eventuella vårdnadshavares underskrift i vår medgivandeblankett. Riktlinjerna för forskning 

som involverar barn lyfter även hur barn är i en utsatt position och på grund av sin låga ålder 

är det problematiskt att få ett godkännande till medverkan från barnen. Däremot lyfter 

riktlinjerna även hur viktigt det är att i största möjliga mån försöka hämta barnens 

medgivande, och fås inte detta ska barnets vilja respekteras (CODEX 2017).  

Ett annat viktigt perspektiv att förhålla sig till när man gör observationer i verksamheter där 

det är barnen som skall observeras behöver man, enligt Lindgren och Sparrmans 

vetenskapliga arbete, förhålla sig till hur utformningen av relationen från pedagoger till barn 

gestaltar sig. Omsorg, fostran och pedagogik som är viktiga aspekter i förskolan är inget som 

en forskare måste förhålla sig till anser Lindgren och Sparrman, då forskare skall ha en roll 
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som är relativt avgränsad gentemot barnen för att inte påverka hur utfallet i studien blir. 

Forskare är bara personer som kommer in i verksamheten under en kortare tidsperiod och 

sedan lämnar när denne inhämtat den data som är nödvändig för forskningsområdet. Men 

Lindgren och Sparrman belyser vikten av att den som befinner sig i situationer där det är barn 

som ska observeras måste förhålla sig till de etiska regler som krävs för samhällsvetenskaplig 

forskning (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 65–67). Dessa etiska regler är de vi nämnt ovan, 

vilka vi även har använt oss av kontinuerligt under vårt arbete för att värna om alla inblandade 

parters identitet och integritet. 

I enlighet med informationskravet har vi valt att kortfattat informera om syftet med vår studie 

för förskolans pedagoger och barnens föräldrar. Syftet med att inte delge dem all information 

om studien är för att vi inte vill få missvisande resultat. Vi har diskuterat huruvida vi kan 

påverka de situationer vi observerar om vi ger pedagogerna och barnen tid att förbereda sig 

för vårt besök. Vi kommer även vara mycket tydliga med hur vi ska genomföra vår studie och 

med vilka tillvägagångssätt vi använder oss av.  

4.6. Fördelning av arbetet 

Vårt arbete har genomförts på ett rättvist sätt där bådas tankar och åsikter har fått komma till 

uttryck, vilket har varit av yttersta vikt för oss. Därmed har intervjuerna och observationerna 

genomförts och transkriberats gemensamt. Vi anser att vi har möjlighet att komplettera 

varandra om vi båda är delaktiga i insamlandet av data, då vi går in med olika tankar och 

värderingar utifrån det vi har samlat på oss i våra ryggsäckar med tidigare erfarenheter. Vi har 

arbetat gemensamt med vår analys för att försöka få fram en mer neutral tolkning av det 

insamlade materialet, och då är det bra med våra olika synsätt för att inte få enbart ett 

perspektiv avspeglat och framlyft. Materialet blir därmed inte färgat av en persons värderingar 

eller uppfattningar, och det finns en större möjlighet att fånga fler aspekter av en situation. Då 

vi har haft möjlighet att vara två som observerar samtidigt har vi valt att ha varsitt 

ansvarsområde som vi ska fokusera på. Detta anser vi ger ett bredare och mer detaljerat 

material då vi har varit tillgängliga för att titta på enstaka händelser i den specifika 

situationen. Med det sagt har vi lyft fram att vi båda har olika styrkor och svagheter och att 

arbetet har delats upp på ett sådant sätt att våra olika sätt att arbeta på har kompletterat 

varandra. I ett sista skede har all skrift i studien bearbetats gemensamt.   

Text har lagts fram både på enskilt håll och gemensamt, men med en ständig dialog oss 

emellan. Efter genomförda observationer och bearbetning av materialet har vi tillsammans 
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gått igenom detta för att hitta återkommande teman i varje avdelnings samling. Dessa teman 

har sedan legat till grund för vår analys. Analysen är uppbyggd på ett sådant sätt att den är 

uppdelad i två delar. Den första delen behandlar barns verbala uttryck i samlingen i relation 

till barnens ålder. Vi visar upp ett diagram där vi kan följa utvecklingen gällande barns 

handlingsutrymme allt eftersom att barnen blir äldre. Detta har varit av intresse för oss att 

undersöka då vi har velat få mer kunskap om samlingen överlag och se likheter och olikheter 

mellan samlingen för olika åldersgrupper. Detta för att se hur barnen ”skolas in” i 

samlingskulturen från det att de börjar på förskolan som en av de allra yngsta, fram till det att 

de börjar bli redo att lämna förskolan för förskoleklass. I den andra delen av analysen 

presenterar vi utdrag ur det bearbetade materialet, vilka vi har analyserat utefter tre teman. 

Dessa teman berör de motståndsstrategier som barnen använder sig av för att visa sitt 

missnöje i situationen de befinner sig i, de regler pedagogerna sätter upp och den 

disciplinering och korrigering som kan ske då barn inte följer dessa, samt det demokratiska 

arbetet som vi har sett ske i samlingssituationen och hur maktstrukturer utspelas i detta.  

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisar vi för vad vi har sett, hört och upptäckt under våra observationer 

på Trädtoppens förskola. Vår analys är uppdelad i två delar, som båda involverar den nya 

barndomssociologin. I den första delen undersöker vi barns verbala uttryck och 

kommunikation i samlingssituationer. Vi tittar även på pedagogers bemötande av dessa, samt 

på pedagogers korrigeringar av oönskat beteende. I den andra delen presenterar vi 

beskrivande utdrag från våra observationer och ger vidare analyser av dessa.  

5.1. Barns verbala uttryck 

Under samlingens gång använde vi oss, som tidigare nämnt, av en tabell (se bilaga 6) för att 

lätt kunna fånga upp barnens verbala uttryck. Även pedagogers reaktioner på dessa noterades. 

Resultatet sammanställde vi i ett diagram för att enklare kunna utläsa resultatet, där vi kan se 

utvecklingen gällande barns verbala uttryck, pedagogers korrigeringar av oönskat beteende, 

ömsesidigt samtal mellan barn och pedagog samt barns obesvarade försök till kontakt med 

pedagoger mellan avdelningarna genom att följa de färgkodade strecken.  
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Diagram 1: Barns verbala uttryck under samling 

Verbala uttryck 

I diagrammet ovan kan vi avläsa att det är stora skillnader i den verbala kommunikationen 

mellan de olika åldersindelade barngrupperna. På Björken sker ytterst lite verbal kontakt, 

både barn emellan och mellan barn och pedagog. De yngre barnen kommunicerar i högre grad 

med kroppsspråk, ansiktsuttryck eller andra former av gester och rörelser. De yngre barnen 

har en begränsad förmåga att uttrycka sig verbalt, vilket gör att de i en större utsträckning 

kommunicerar med sitt fysiska språk för att göra sig förstådda och sedda i guppen. Under vår 

observation på avdelningen Björken noterade vi att barnen därmed aktivt har kommunicerat 

med både andra barn och de närvarande pedagogerna. Då denna kontakt inte skedde verbalt 

går den därav inte att utläsa i vårt diagram, vilket ger en missvisande bild av de yngsta 

barnens delaktighet i samlingen. Avläser vi enbart resultatet från detta diagram skulle vi 

kunna dra slutsatsen att de yngre barnen därmed inte kommunicerar eller söker kontakt under 

samlingen, vilket blir felaktigt och bristfälligt. För de kommunicerar och söker kontakt men 

på ett sätt som vi inte hade tänkt på och därför inte tittade efter när vi var på plats och gjorde 

vår observation. 

I jämförelse mot avdelningen Björken så kan vi i diagrammet avläsa att barnen på 

avdelningen Lönnen i ett större omfång uttrycker sig mer verbalt och detta beror på att de har 

en större kunskapsbank för det talade språket. Vilket var det vi kollade efter i vår observation 

och därmed ser det ut som om att barnen på Lönnen gör sina åsikter hörda mer än vad de 

Antal 
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yngre barnen gör. Tittar vi på Eken och jämför hur den verbala kommunikationen ser ut 

gentemot de andra två avdelningarna så kan man avläsa att den sjunker i gruppen överlag, 

vilket vi förmodar har att göra med att det på denna avdelning är mer skolförberedande regler 

som råder och styr. Samlingen som en skolförberedande praktik lyfter vi i vårt avsnitt om 

tidigare forskning, med hjälp av bland annat resultat från Davidssons studie (Davidsson 

2011). Vi kommer även att undersöka och förklara detta närmre senare i vår analys då vi ska 

diskutera pedagogers korrigeringar av barns beteende, samt i den andra delen av vår analys då 

vi ska presentera utdrag ur vårt insamlade material. Men vi kan av diagrammet ändå utläsa att 

oavsett ålder får alla barn ändå göra sina röster hörda och bli lyssnade till, även om det sker 

utefter olika regler som barnen förväntas kunna förhålla sig till vid en viss ålder på de olika 

avdelningarna. Det kan därmed ses i diagrammet vi har sammanställt att barnen oavsett 

åldersindelning på de olika avdelningarna tillåts att ta verbalt utrymme, men även bjuds in till 

olika samtal där de får turas om att lyssna och bli lyssnade till. Detta kan vi även koppla till 

den nya barndomssociologin som vi nämnt tidigare, då vi här kan se hur barnen tillåts vara 

delaktiga i de rådande samtalen. 

Korrigeringar  

Korrigeringar och tillrättavisande sker ofta i förskolan. Under vår observation har vi valt att 

notera samtliga korrigeringar som vi får syn på. Detta innebär att korrigeringarna kan vara av 

både verbal sort (en tillsägelse), fysisk sort (lägga en hand på, sätta i knät) eller göras med till 

exempel ett ögonkast eller en min åt ett barn som behöver korrigeras för att få tillbaka fokus 

och inte störa för sina kamrater. Diagrammet ovan visar att korrigeringar som sker i 

samlingssituationen är betingade till vilken ålder barnen befinner sig i. På Björkens avdelning, 

där de yngsta barnen går, är samlingarna friare. Regler för närvaro, hur barnen bör bete sig 

och hur barnen behöver vara placerade på samlingsmattan är inte närvarande på samma sätt 

som för de äldre barnen. De friare och färre regler innebär att behovet av korrigeringar inte är 

lika stort.  

Ökningen av korrigeringar mellan Björken och Lönnen är diskret, men den finns där. Som 

tidigare nämnt ökar även de verbala uttrycken när vi rör oss ifrån Björken till Lönnen. De 

verbala uttrycken ökar dock i större omfattning än vad korrigeringarna gör. I och med detta 

blir barnens verbala utrymme större. Genom avsaknaden av korrigeringar kan vi utläsa att 

barnen tillåts att ta detta verbala utrymme av pedagogen. Då även det ömsesidiga samtalet 

ökar på avdelning Lönnen kan vi se att pedagogen i högre grad även bemöter dessa verbala 

yttringar och uppmuntrar detta. Då vi ser till denna aspekt av samlingssituationen med hjälp 
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av James och James (2004) samt James, Jenks och Prouts (1998) tankar om den nya 

barndomssociologin kan vi se att barnen i samlingen tillåts eller nekas att ta den plats de vill 

ha, både verbal och fysisk, av pedagogen. På Lönnen kan vi se att pedagogen i högre grad 

tillåter barnens egna initiativ till verbala uttryck. James, Jenks och Prouts teori om att se på 

barn som en kulturellt betingad grupp med mindre makt än vad de vuxna har ger oss insikten 

om att även fast den nya barndomssociologin menar på att barn i sig ska ses som aktiva 

subjekt och medskapare, är det pedagogerna som har det sista ordet i hur stort utrymme 

barnen kan ges eller helt sonika ta (James, Jenks & Prout 1998). Barn i samlingarna tillåts 

därmed ta så mycket plats som pedagogen anser vara lämpligt. Med detta kan även pedagoger 

aktivt jobba för att tillåta barnen att få ta del av den verbala arenan under vuxenstyrda 

aktiviteter. 

Då Lönnen är en avdelning för "mellanbarnen" som det kallas, där tre till fyra-åringar går, ser 

vi att samlingen är lite mellan de yngsta barnens friare och för de snart skolfärdiga barnen är 

mer regelstyrda samlingar. Därmed finns det regler för barnen att följa, men de är färre och 

förhandlingsbara. Detta återkommer vi till senare i vår analys, då vi lyfter utdrag ur våra 

observationer från de tre avdelningarna för att se hur samlingens funktion påverkar hur barnen 

förväntas förhålla sig till rummet, de andra deltagarna, pedagogerna, normer och regler samt 

aktiviteten i sig.  

När vi övergår till avdelning Eken ser vi en kraftig ökning av korrigeringar. Samtidigt sker en, 

som tidigare nämnd, markant minskning i det ömsesidiga samtalet mellan barn och pedagog, 

samt en minskning i barnens verbala uttryck under samlingens gång. Vi tar stöd i resultaten av 

Davidssons (2011) och Westlunds (2011) studier där dessa kom fram till att pedagoger ofta 

arbetar på ett framtidsinriktat sätt. De menar att pedagoger anser att barnen bör förberedas 

inför skolstart redan i förskoleverksamheten (och då särskilt i samlingssituationer enligt 

Davidsson). Detta kan vi även se i vårt material som kommer att presenteras närmre i 

analysens andra del, då en pedagog på Eken uttrycker att barnen behöver öva på att sitta stilla 

inför kommande övergång till skolan. Därmed kan vi dra slutsatsen att i och med att 

korrigeringarna ökar samtidigt som barnens verbala utrymme minskar blir pedagogens roll 

som auktoritär lärare starkare. Samtidigt blir kraven på barnen större. De förväntas kunna sitta 

stilla, räcka upp handen, prata när de har rätt till att göra det och lyssna på andra. När 

barngruppen har fler regler att förhålla sig till ökar också risken att barn bryter mot eller 

utmanar dessa, vilket innebär att korrigeringar ökar. Pedagoger blir mindre benägna att "se 

mellan fingrarna" på barns oönskade beteende när barnen blir äldre, då pedagogerna strävar 
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efter att förbereda barnen för den mer styrda skolverksamheten. När pedagogen tar på sig en 

mer auktoritär roll där barnens handlingsutrymme blir mer villkorat, minskar det ömsesidiga 

samtalet.  

Pedagogers bemötande  

Vad man kan avläsa när det kommer till hur barnens försök till att ta kontakt med 

pedagogerna bemöts, så är gensvaret i överlag lågt i jämförelse med hur pass mycket barnen 

uttrycker sig verbalt. Under våra observationer upptäckte vi att detta bland annat kan bero på 

att pedagogen för en dialog med ett annat barn och inte vill avbryta det pågående samtalet, 

eller att barnet vill prata om ett ämne som inte är relevant för samlingen. Detta är något som 

man kan se ligger på en i det närmsta horisontell linje i diagrammet oberoende på vilken 

åldersavdelning barnen är grupperade i. Vi kan se att det finns ett mönster hos pedagogerna 

kring när och hur barnen ska bemötas. Vi kan även avläsa att barnen på avdelningen Lönnen 

var de som gjorde flest försök till att ta kontakt med den ledande pedagogen, jämfört med 

Eken och Björken. Vi ser även att Lönnen var den avdelning där det förekom flest genuina 

samtal mellan pedagogen och barnen. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det i ett klimat där 

pedagogerna bemöter och tar barnens försök till kommunikation på allvar blir mer naturligt att 

då också söka kontakt med pedagogen. I de andra grupperna var det få ömsesidiga samtal, och 

då även en lägre grad av att som barn försöka ta kontakt med pedagogen.  

Man kan av detta se hur en större förståelse skapas kring hur betydelsefullt det är att man som 

individ redan från ung ålder får vara med i en situation där man tillåts tränas i att vänta på sin 

tur att tala och att visa sina kamrater respekt och lyssna till vad de har att säga och att alla 

röster har samma rätt att få höras. Att man kan avläsa linjen för barnens kontaktförsök i 

diagrammet ovan som en nästintill oförändrad riktning oberoende av de tre olika 

avdelningarna barnen är på, beror måhända på att ålder inte är en avgörande faktor i en 

samspelande kommunikation.  

Barnens ålder verkar däremot vara en avgörande faktor när det gäller det ömsesidiga samtalet 

mellan pedagoger och barn. Som tidigare nämnt har Eken och Björken en lägre grad av 

ömsesidigt utbyte mellan pedagog och barn, medan Lönnen visar på det högsta antalet samtal. 

I relation till barnens ålder drar vi slutsatsen att Björkens barn, vilket vi lyfte mer detaljerat i 

vår analys av barns verbala uttryck, inte huvudsakligen uttrycker sig verbalt. Detta innebär att 

pedagogernas interaktion med barnen i högre grad består av de uttryckssätt som barnen 

behärskar - till exempel ansiktsuttryck och kroppsspråk. Därmed blir siffrorna för det 
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ömsesidiga samtalet lågt, då barnen inte har möjlighet att vara delaktiga i den verbala 

diskussionen. Ekens barn är gamla nog för att snart gå över till skolan. Att det ömsesidiga 

samtalet mellan pedagoger och barn minskar vid deras samlingar kan ha att göra med att 

samlingens utformande förändras då barnen blir äldre. Detta förändrar i sin tur relationen och 

maktstrukturen mellan barn och pedagog, vilket vi har visat på tidigare.  

5.2. Presentation av observationer 

I följande del presenterar vi kortare utdrag ur det insamlade och bearbetade 

observationsmaterialet. Vi presenterar utdragen löpande i texten. Vi börjar med de yngsta 

barnens avdelning och fortsätter sedan i en stigande åldersordning. Detta innebär att vi får se 

hur liknande strategier och uttryck av barn, samt bemötande från pedagoger, följs och 

utvecklas allteftersom att barnen blir äldre - men även hur dessa olika aspekter av samlingen 

skiljer sig åt avdelningarna emellan. 

Motståndsstrategier 

En intressant observation som vi har gjort under studiens gång är att barn kan använda sig av 

olika strategier för att visa missnöje mot, avlägsna sig från och visa att de inte tänker delta i en 

vuxenstyrd situation. Dessa strategier kan komma både ifrån en känsla av frustration, ilska 

eller orättvisa från barnen, men även från en känsla av glädje, bus och gränstestande. Vi 

benämner dessa olika uttryck av ogillande som motståndsstrategier, och vi kommer att titta 

närmre på dessa i den följande delen av vår text.  

 

Björken, observation 18/10–17  

Robin, med lysande bus i ögonen, lyfter händerna och håller för sina öron. Meja, som 

sitter bredvid får syn på detta och gör likadant, och de tittar på varandra och ler. [...] 

Pedagogen behöver hjälp med texten till sången Bockarna Bruse som de ska sjunga, 

och tar upp en telefon och spelar upp sången via den. Meja och Robin, som tidigare 

hållit för öronen, upprepar detta och tittar på varandra med lysande ögon och 

skrattar. Sedan tar de ner händerna. De och ett till barn kryper närmare pedagogen 

och telefonen som spelar sången och trängs över skärmen för att få se, men ingen 

förutom pedagogen sjunger med.   

 

När det kommer till att observera och tolka de yngre barnen så får vi se mer till de fysiska 

uttryckssätten än vi får se till de verbala. Detta har vi diskuterat tidigare, när vi analyserade 

för de yngre barnens verbala utrymme i samlingen. De yngre barnen har ofta ännu inte 

utvecklat ett så brett och rikt verbalt språk. I situationen ovan med Meja och Robin, där de 
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under samlingens gång lyfter sina händer för att hålla för sina öron, kan vi avläsa att de båda 

visar sitt motstånd mot aktiviteten som pågår. Denna form av motstånd som de utför ger en 

inblick i att de vill vara en del av samhörigheten som samlingen faktiskt innebär, men att det 

är själva valet av aktiviteten i samlingen som de visar missnöje kring. 

Vi kan välja att tolka barns uttryck på ett visst sätt beroende på vilka tankar om situationen vi 

går in med. Dock bör vi bära med oss att barn inte är passiva objekt i situationer, utan aktiva i 

att skapa och omskapa de situationer de befinner sig i. Vi kan se att både Meja och Robin 

använder sig av sin egen agens för att verkligen protestera mot aktiviteten, och att detta 

samtidigt blir ett sätt för dem att själva bestämma över sitt deltagande i aktiviteten. När Meja 

upptäcker vad Robin gör, så agerar hon snabbt och imiterar hans agerande. Detta kan vi se 

som ett sätt för henne innebär att känna samhörighet med sin kamrat Robin, och att på ett 

lekfullt sätt visa sitt motstånd mot situationen inför pedagogen. Redan hos de yngsta barnen 

på förskolan finns det en medvetenhet kring samlingskulturen och de normer och värderingar 

som råder i denna. Vilket innebär att barnen lär sig att det finns ett sätt som de förväntas 

efterfölja, men att de kan använda ett annat sätt som inte förväntas av dem för att motsätta sig 

och visa att de inte är nöjda med situationen. Samlingen är en någorlunda regelstyrd aktivitet, 

även om formen för den är av friare form på avdelningarna för de yngsta barnen.  

Robin och Meja får i denna situation höra ihop och dela något gemensamt. Båda håller för 

öronen i en situation där man egentligen förväntas vara delaktig i samlingen, och 

delaktigheten i en sagostund innebär att även höra sagan. Då Robin är den som initierar 

handlingen blir det för honom stärkande att se att Meja har uppfattat vad han har gjort och gör 

precis likadant. Detta kan för honom ge en känsla av att han har utfört en handling som för de 

andra barnen ses som rolig eller spännande. Då de båda gör samma handling samtidigt som de 

ser på varandra och skrattar, kan vi se det som att de skapar ett eget utrymme i denna 

samlingssituation där de får höra ihop med varandra samtidigt som de får vara en egen del i 

gruppen. De kan med hjälp av varandra så som vi ser det, omformulera sina roller i 

situationen de befinner sig i.  

Att pedagogen inte säger till Robin och Meja att sluta hålla för öronen och skratta, kan vi 

tolka som att hon låter dem pröva på hur det känns att faktiskt få uttrycka hur man känner 

inför något som man inte vill vara delaktig i. Barnens självkänsla stärks och de får uppleva att 

det är helt okej att inte vilja delta, och att man då får aktivt visa att man inte vill. 
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Björken, observation 18/10–17 

Hampus sitter en bit bort från pedagogen som berättar sagan om Bockarna Bruse 

med hjälp av en flanotavla. Han har tagit plats utanför cirkeln där de andra barnen 

sitter, och har ryggen vänd mot pedagogen och sagan. Bredvid sig har han en annan 

pedagog. Han skakar försiktigt på huvudet när han blir tillfrågad av den ledande 

pedagogen om han vill hjälpa till att plocka ner flanofigurerna, och pedagogen går 

vidare till att fråga nästa barn. Efter detta lämnar Hampus samlingsmattan och sätter 

sig i soffan. Den andra närvarande pedagogen, som inte håller i samlingen, följer 

med och sätter sig bredvid. Snart följer även två barn till efter.  

 

Hampus använder sig av sin agens för att ta ett tydligt avstånd från samlingssituationen. Han 

sitter på mattan med de andra barnen men placerar han sig själv utanför cirkeln, och placerar 

sig därmed utanför gemenskapen. Genom att vända ryggen mot pedagogen och sagan 

markerar han att han inte vill vara delaktig. Denna ståndpunkt accepteras av den ledande 

pedagogen. I ett försök att fånga in honom i situationen och se till att han inte känner sig 

utanför blir han tillfrågad om han vill hjälpa till att plocka ner sagans figurer från flanotavlan, 

vilket verkar vara en mycket åtråvärd uppgift bland de andra barnen. Hampus nekar hennes 

fråga och förflyttar sig därefter ännu längre bort från situationen, till soffan.  

Genom att avvisa samlingens aktiviteter och sitta på lite avstånd, men ändå på mattan, innebär 

det att han kan få vara med i ett slags mellanläge som inte kräver hans aktiva deltagande. Han 

behöver inte heller ta beslutet att säga nej till medverkan eller avlägsna sig ifrån aktiviteten 

helt. Detta hade antagligen dragit mer uppmärksamhet till sig, både från pedagoger och från 

barn. I och med att Hampus tillåts ta avstånd från aktiviteten och gruppen ges han 

förhandlingsutrymme och tillåts att bestämma över sin egen situation.  

 

Lönnen, observation 27/10–17  

Barn och pedagog leker hunden och benet, en lek där ett barn får vara hund och ett 

barn i taget får hålla i hundens ben. Vesal efterfrågar att få ha benet, men denna 

önskan blir inte bemött. Hon reagerar med ett tydligt avståndstagande till pedagogen 

och leken genom hennes kroppsspråk och ansiktsuttryck. Hon gör en arg min, tittar 

bort, tittar ner i golvet och tittar på pedagogen. För varje annat barn som får benet 

blir hon mer och mer upprörd, och tillslut skrynklar hon ihop ansiktet och lägger 

armarna i kors över bröstet. Då får hon benet, och hennes kroppsspråk och 

ansiktsuttryck uttrycker att hon nu är på glatt humör igen.  
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Det finns många sätt att uttrycka ogillande på som inte inbegriper att uttrycka sig verbalt. Att 

försöka inta ett barnperspektiv innebär att gå in i barnets levnadsvärld, istället för att lyssna 

till det som uttrycks. Vesals protest var diskret och ställde inte till med en störande scen. Det 

är inte ens säkert att pedagogen hann märka att hon var upprörd. I situationer med flera barn 

är det ibland omöjligt att registrera varje barns känslouttryck. Att gråta, skrika eller visa sitt 

missnöje på ett annat sätt hade eventuellt gett Vesal mer uppmärksamhet från både barn och 

vuxna vid detta tillfälle, och då hade hon stört utformningen av aktiviteten. Istället hade hon 

möjlighet att genom sitt ansikte och sitt kroppsspråk uttrycka sitt missnöje. Vesal verkade inte 

anse att turtagningen som skedde i aktiviteten var utformad på ett sätt som hon ansåg var 

rimligt och rättvist. Hon får trots sitt icke verbala uttalande om sitt missnöje i situationen och 

efter en lång väntan turen och får då hålla i benet. Vilket för henne kan ses som en viktig del i 

att få känna samhörighet i gruppen och få delta utifrån sina premisser. 

Vesals agerande i denna situation kan vi se som en medveten taktik av henne, som hon 

tillämpar för att få sin vilja igenom. Då detta agerande eventuellt fungerar i andra situationer 

för att hon ska få som hon önskar, innebär det inte att detta kommer att fungera i denna 

situation. Vi kan tolka det som att det uppstår en frustration inom henne då hon inte har 

möjlighet att tillämpa ett annat sätt att handla på för att få som hon vill. Men av det som vi 

kan avläsa, så verkar missnöjet hos henne vara på en nivå där det egentligen handlar om att 

hon försöker förhandla sig till en situation där hon slipper vänta på sin tur. Hon verkar inte 

vara nöjd med att få vänta och visar detta genom att motsätta sig pedagogens rätt att 

bestämma vems tur det ska bli i aktiviteten. Men hur Vesal tänkte i sitt agerande kan vi bara 

försöka att förstå genom olika tolkningar av hennes sätt att agera. Vesal har, vad vi kan 

förmoda, en stark självkänsla och vet om olika tillvägagångssätt och strategier att använda sig 

av för att kunna bli bemött så att hon känner sig nöjd och tillfreds. Detta kan ses som en 

styrka i henne som person, vilket hon kan ha användning för i sitt utvecklande som person och 

för sin agens. 

 

Lönnen, observation 27/10–17  

Kevin får inte heller benet när han önskar. Han protesterar genom att sätta sig med 

ryggen mot gruppen. Han deltar fortfarande i leken genom att öppna och visa 

händerna när ett annat barn skäller som en hund på honom för att se om han håller i 
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benet. Hans protest uppmärksammas inte och snart vänder han sig tillbaka till 

gruppen.  

 

Kevin uttrycker sin agens genom en icke verbal handling i samlingssituationen, för kanske vet 

han att gester kan vara starkare och drar till sig uppmärksamhet på ett annat sätt än genom att 

vara verbal. Vad vi kan se och tolka i denna situation så är det möjligt att Kevin vet hur han 

ska göra för att uttrycka sig verbalt, men att det för honom blir enklare att använda sin kropp 

för att protestera och på så sätt visa sitt missnöje i situationen. Att en kamrat i cirkeln de sitter 

i får benet och inte Kevin kan bli en frustration hos honom, då han inte orkar vänta på sin tur 

längre. Kevin kan tolka det så att ett stort antal barn i cirkeln redan har fått ha benet, men i en 

turordning som för honom känns ologisk eller inte förstår. Därmed känner han sig exkluderad 

från en åtråvärd del av aktiviteten. Att förstå principen med turtagning och hur den utformas 

vid olika samlingstillfällen och av olika pedagoger kan bli förvirrande för Kevin. Därmed kan 

han känna att han måste få göra motstånd för att visa att han inte accepterar den situation han 

är i för tillfället.  

Ska vi se till dessa två exempel, med både Vesal och Kevin, utifrån barn och 

motståndsstrategier så kan vi se att båda barnen befinner sig i en situation då de har en vuxen 

framför sig som de förväntas lyssna på. De förväntas leva upp till vissa normer och krav på 

hur man får bete sig som barn under en samling. Det är pedagogen som bestämmer vilket 

beteende från barnen som är accepterat och vilket som ger en konsekvenser, kanske i form av 

en tillsägning eller till och med uteslutning ur samlingen. Även barngruppen fungerar som en 

normupphållande aspekt, då barnen är väl medvetna om vilka regler som gäller i olika 

situationer. En tillsägelse från en pedagog framför barngruppen innebär som vi tolkar det att 

man blir utpekad som en som har misskött sig. Det kan vara viktigt att poängtera att en 

tillsägelse inte alltid gör en individ mer osäker, det kan vara utvecklande och innebära att man 

får en större förståelse för de normer och värderingar som ofta råder och att det gör att man 

växer som person och utvecklar sin agens.  

Båda barnen i denna aktivitet är vad vi kan se det som medvetna om att det finns olika 

tillvägagångsätt att bruka för att man ska kunna påverka och göra sin röst hörd och lyssnad till 

i gruppen. De har en medvetenhet om hur man ska göra motstånd för att få pedagogens 

uppmärksamhet och få som man vill, genom att använda icke verbala uttryckssätt som 

pedagogen ska se. Genom detta kan både Vesal och Kevin förhoppningsvis uppmärksamma 

pedagogen på att de inte är nöjda med situationen och att de vill ha en ändring. Det är 



29 

 

genomtänkta strategier som barnen använder för att säga ifrån och för att begära en 

förändring. 

Eken, observation 18/10–17  

Några av barnen uttrycker högljutt sitt missnöje över att de ännu inte har fått hålla i 

talbollen. De vill gärna höras men orkar inte längre lyssna på kompisarna. Det barn 

som uttrycker sitt missnöje mest får talbollen nästa gång men nu börjar resten av 

barnen tappa koncentrationen. Ett barn uttrycker att han "inte orkar sitta här mer". 

Pedagogen frågar kollegan över huvudet på barnen om det är dags att bryta, och 

bryter sedan aktiviteten till barnens stora förtret, då dessa protesterar högljutt.   

 

I denna situation tolkar vi att barnen sig orättvist behandlade – de har alla ännu inte fått hålla i 

talbollen, trots att vissa av deras kompisar har fått göra det. Barnen gör därmed vad de kan för 

att förändra situationen på ett sätt som ändå anses lämpligt och accepterat av pedagogerna – 

de börjar uttrycka sitt missnöje verbalt. Barn som befinner sig i en situation som passiva 

objekt hade förmodligen inte protesterat. De hade antagligen accepterat att de helt enkelt 

kanske inte får hålla talbollen idag, och accepterat att de får möjligheten en annan dag. Barnen 

kan tror vi fortfarande ha känt sig sårade men utan möjlighet att nu uttrycka detta. Det finns 

barn som beter sig på detta sätt och som inte vågar uttrycka sina känslor, och det är möjligt att 

det även fanns såna barn i denna grupp också. Men många av barnen agerade som aktiva och 

initiativtagande individer med rätt att ta sig utrymme att uttrycka sitt missnöje och göra 

motstånd. Ett mer diskret sätt hade varit att dra sig ur aktiviteten eller att vägra delta, men 

detta hade också gjort det omöjligt att få bli den som håller i talbollen. Ett annat alternativ 

hade varit att ta bollen från något annat barn i samlingen utan pedagogens godkännande, men 

detta hade varit att gå över gränserna för vad som är ett accepterat beteende och hade 

förmodligen fått konsekvenser som barnen är medvetna om inte känns bra att få.  

Detta visar att barnen har en känsla för vad som är rättvist och vad de har rätt att kräva i en 

förskolekontext, och då särskilt i samlingen. Precis som på avdelningen Lönnen verkar 

rättvisetänket vara starkt på Eken. Att barnen inte fick tillsägelser eller korrigerades när de 

uttryckte sitt missnöje, utan snarare fick bollen när de hade uttryckt att det borde vara deras 

tur, visar på att pedagogen accepterar och ser deras missnöje som rimligt och rätt i situationen. 

Därmed kan pedagogen använda sin makt som vuxen i situationen för att försöka göra att 

samtliga barn känner sig sedda och rättvist behandlade. Detta genom att se till att dela ut 

talbollen till de som visar missnöje och som nu anser att det är deras tur att få vara i centrum 
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för aktiviteten. När barnens missnöje bemöts på följande sätt får de bekräftat att deras känslor 

i situationer är viktiga och värda att ta på allvar. Vilket är en god vägvisning för barnen i sitt 

utvecklande av sig som personer med egen agens. 

Men tillslut blir situationen ohållbar då barnen har tröttnat och blivit rastlösa av aktiviteten, 

och pedagogen bryter denna lek i samråd med den andra pedagogen som är närvarande i 

samlingen. Från den ledande pedagogens synvinkel tolkar vi det som att hon förstår att barnen 

nu är för trötta och rastlösa för att kunna fortsätta, då inget av dem orkar lyssna på varandra 

längre. Från barnens perspektiv kan vi reflektera över att motsättningarna från barnen kom 

ifrån de barn som ännu inte hade fått hålla i talbollen och beskriva ett djur för sina kamrater, 

denna roll verkade vara viktig för barnen att alla skulle få ta under samlingen. Som 

situationen utspelade sig var det ett mindre antal av barnen som blev fråntagna sin chans att få 

befinna sig i den situationen då alla skulle lyssna på vad en har att säga. Då beslutet togs och 

fattades över barnens huvud fick de inte möjlighet att vara delaktiga i beslutet och fick först 

möjlighet att göra sina åsikter hörda efteråt. Då höjde de sina röster och protesterade för att 

visa pedagogerna att de ansåg att deras beslut inte var rättvist för dem alla. 

Vid vissa tillfällen kan det vara så att en samling inte blir så som pedagogen tänkt sig, och 

denne ser och reflekterar där i stunden över att intentionen med samlingen inte lyckades. 

Pedagogen försöker i detta läge att snabbt tänka om och komma på ett rättvist 

tillvägagångssätt för att försöka runda av aktiviteten. Vilket vi vet var det som hände, då den 

ledande pedagogen i efterhand berättade för oss att aktiviteten inte fungerade så som hon hade 

tänkt sig i barngruppen. Hennes intention med att avbryta aktiviteten var att inget barn skulle 

behöva känna sig mindre lyssnad på än de andra. Därmed rundade hon av aktiviteten med att 

säga att de skulle få delta vid ett annat tillfälle. Det andra alternativet hade varit att fortsätta 

och låta de sista barnen försöka beskriva ett djur medan de andra barnen runt omkring inte 

orkade lyssna, vilket inte hade blivit ett demokratiskt och rättvist klimat för barnen att vara i. 

Med pedagogens förmaning om att de barn som inte har fått hålla i talbollen än ska få testa en 

annan gång, tycks alla barn ändå bli nöjda och de känns relevant att avbryta aktiviteten. 

Barnen i detta exempel kan vi se, både enskilt och i grupp, tar till olika former av 

motståndsstrategier för att påverka utformningen av aktiviteten. Vår tolkning är att barnen vet 

om att det finns vissa regler såväl synliga som osynliga som de förväntas förhålla sig samt 

anpassa sig efter när de deltar vid samlingen. Men de verkar även ha en förståelse kring att 

deras ord väger tungt och kan påverka en situation om den inte känns bra och att det är tillåtet 

att få yttra sig och motsätta sig det som sägs eftersom att vi alla tycker och tänker olika och att 
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det måste respekteras. Det finns en form av medkänsla för att alla har rätt att yttra sig och att 

alla känner olika inför vissa beslut. 

För att summera kan vi se att de fysiska uttrycken är vanliga i samlingen, genom alla 

avdelningar och därmed genom åldrarna. Gällande de yngre barnen på Björken är de fysiska 

uttrycken de som är tillgängliga och mest effektiva för dem. Med hjälp av sin kropp kan de 

tydligt visa sin åsikt och vad de önskar. Gällande de äldre barnen, på Lönnen och Eken, 

verkar de fysiska uttrycken vara de som ger mest utrymme för att uttrycka ovilja utan att dra 

för mycket uppmärksamhet till sig. De fysiska strategierna för att visa missnöje verkar 

pedagogerna kunna se mellan fingrarna för. Att ett barn vänder ryggen till eller håller för 

öronen är inte ett störningsmoment för resten av gruppen och barnet behöver därmed inte 

tillrättavisas. Ett högljutt verbalt klagande eller ett mer uppseendeväckande motstånd hade 

genererat mer uppmärksamhet från både barn och pedagoger, men hade även stört aktiviteten. 

I situationen med Vesal och Kevin hade ett högljutt eller mer uppseendeväckande beteende 

antagligen påverkat deras chanser att få ha benet, vilket var det de önskade. På Ekens 

avdelning försöker pedagogen att bemöta de missnöjda barnen på ett rättvist sätt och ge dem 

talbollen när de uttrycker sitt missnöje. Då barnens motstånd blir för högljutt och oroligt 

bestämmer sig pedagogen för att avbryta aktiviteten. Vi kan se att de äldre barnen på 

avdelning Eken i större grad använde sin röst för att argumentera för sin sak, vilket även 

diagrammet som vi lyfte fram under första delen av analysen om barns verbala uttryck visar.   

Genom pedagogernas bemötande av dessa uttryck kan vi se att pedagogerna antingen bemöter 

dessa motståndsstrategier som legitima och försöker hitta en lösning, eller inte ger dessa 

uppmärksamhet. Detta handlar inte om ignorans från pedagogens håll, utan att det inte alltid 

fanns tid eller utrymme till att bemöta eller ens hinna upptäcka varje barns motstånd. Två sätt 

att försöka hitta en lösning till barnens motstånd på som vi har kunnat observera är att 

antingen bemöta barnets önskan (till exempel ge Vesal benet), eller erbjuda ett annat 

alternativ (erbjuda barnen att återuppta aktiviteten med talbollen en annan gång). Med detta 

kan vi se att barnens chans till inflytande i hög grad är beroende av pedagogers bemötande av 

barnens uttryck. Då vi redogjorde för begreppet agens visade vi på Löfdahls tankar om detta, 

vilket innebar att barn kan få en agens och få möjlighet att ha inflytande på sin verksamhet 

enbart om vi ser på barnen som aktiva medskapare (Löfdahl 2007, s. 13–15). Detta ställer 

krav på de vuxna i barnens närhet att på ett aktivt sätt arbeta för att involvera barnen i 

verksamheten  
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Disciplin och regelsättning 

Samlingen påverkas och drivs av en motsättning av intentioner och tankar. Delvis ska 

samlingen, som tidigare nämnt, fungera som uppfostrande, utbildande och stärkande för 

gemenskapen. Å andra sidan finns en stark känsla för barns inflytande och demokrati, vilket 

vi kommer att återkomma till senare i vår analys. För att samlingen ska fungera demokratiskt 

och utbildande krävs dock att barnen samarbetar och beter sig på ett sätt som är acceptabelt i 

situationen och inte stör ordningen. I följande del lyfter vi olika situationer där pedagogers 

sätt att korrigera barnen vid olämpligt beteende visas.  

 

Björken, observation 18/10–17  

Ett barn som sitter i pedagogens knä har lite svårt att sitta still, hon vill gärna resa 

sig upp och hoppa på stället. Pedagogen fortsätter med sagan, men lägger vant 

armen om barnet och drar försiktigt ner henne i sitt knä igen. 

 

Björken använder sig i högre grad av den fysiska kontakten istället för tillsägelser när de anser 

att barnen beter sig på ett olämpligt sätt. När pedagoger arbetar med de yngsta förskolebarnen 

är den språkliga förståelsen hos barnen begränsad. Att använda fysisk kontakt och 

kroppsspråk blir ett sätt att visa barnen vad som krävs av dem på ett tydligt sätt. Barnen 

korrigerades sällan och det mesta var tillåtet. Dock var det inte tillåtet att stå upp och röra sig 

framför pedagogen, då sikten skymdes för de andra barnen. Även fast barnen är bland de 

yngsta på förskolan finns därmed regler för hur det är accepterat att bete sig under samlingen. 

Dessa är färre och mildare än vad som gäller för de äldre barnen, vilket vi kommer analysera 

vidare. 

 

Lönnen, observation 27/10–17 

Efter att ha läst en saga leder pedagogen samlingen vidare till en sångpåse, och 

pedagogen frågar vem som vill börja med att plocka fram en sång. Barnen börjar 

ropa i mun på varandra och räcker upp handen. Pedagogen försöker dämpa barnen 

och säger att ”munnen ska vara tyst!”. Hon väljer sedan ett barn som räcker upp 

handen utan att ropa och prata samtidigt som får börja. Detta upprepas varje gång 

en ny sång ska väljas – pedagogen väljer det barn som kan låta sin mun vara tyst som 

den som får välja härnäst. Lydia utbrister att ”det är så SVÅRT att vara tyst!” och 
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slår sen händerna för munnen. Pedagogen skrattar och svarar att ”jag vet, det är 

därför vi tränar”.  

 

Lönnen är avdelningen för barnen som är i mellanålder. Som tidigare berört innebär detta att 

Lönnens funktion med samlingen står mitt emellan Björkens och Ekens. Vi kan därmed dra 

slutsatsen att Lönnen har börjat använda sina samlingar på ett sätt som innebär att barnen 

börjar förberedas för att kunna följa regler och ha en viss självbehärskning över sina känslor, 

sin kropp och sina uttryck. Detta visar sig i hur det finns en regel barnen behöver följa 

("munnen ska vara tyst") som också innebär att de behöver ha en viss självkontroll och kunna 

behärska sina känslor och sin kropp för att inte skrika rakt ut. De barn som lyckas följa regeln 

blir därmed belönade med att få ta upp en sång ur sångpåsen. De barn som inte lyckas får 

därmed vänta tills de kan följa regeln. Genom detta sätt undviker pedagogen att 

uppmärksamma det oönskade beteendet och uppmuntrar istället det positiva.  Det ställer även 

tydliga krav på barnen som visar vad som krävs av dem i denna situation. Då Lydia, till synes 

spontant och utan eftertanke, uttrycker problematiken i att sitta tyst och stilla bemöter 

pedagogen detta med humor och förståelse för barnens situation. Hon uttrycker att hon är 

medveten om att det är svårt att behärska sig, och att det är därför de tränar nu. Underförstått 

kan vi ana att pedagogen menar att barnen behöver träna både inför förskolans egna 

samlingar, men även inför skolstarten.  

 

Eken, observation 18/10–17 

Idag ska barnen få beskriva djur för varandra och de andra ska få gissa. En boll 

delas runt och ska fungera som "talboll" – den som har bollen har rätt att beskriva ett 

djur för de andra. Det är svårt att komma på djur och det är svårt att gissa – 

dessutom är barnen väldigt intresserade av oss som sitter vid sidan av och de sneglar 

på oss ofta. Proceduren blir lång och barnen har svårt att sitta stilla - fötter trummar 

i golvet och barn lägger sig ner. Pedagogerna uppmanar barnen att sitta ordentligt 

med kroppsspråk och med motivationen att de måste öva inför skolstarten.   

 

Samlingen på Eken har ett tydligt syfte. Barnen på Eken börjar skolan efter nästa höst och 

klassas därmed som storbarn. I takt med övergången till storbarn brukar arbetet runt omkring 

barnen förändras. Barnen ska lämna förskolans värld och gå vidare till förskoleklassen och 

skolans värld. Skolan är för "stora barn" och "stora barn" ska kunna uppföra sig på ett visst 
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sätt. De förväntas kunna sitta stilla, räcka upp handen, svara på frågor och lyssna på andra, 

och då särskilt läraren. För att underlätta övergången mellan förskolans och skolans 

verksamheter kan pedagoger bli striktare med ”skolregler” i förskolan. Detta kan vi se utspela 

sig i samlingen.   

Barnen förväntas att under samlingen kunna sitta på sina tilldelade platser. De bör sitta på ett 

korrekt sätt och att ligga ner är inte tillåtet. Från början är det viktigt att de inte pratar i 

munnen på varandra, och i slutet av samlingen tillkommer även att barnen behöver räcka upp 

handen innan de får prata. I situationen då barnen är menade att hitta rim på ord i en saga övar 

de på att svara när läraren ber om ett svar, och då också att svara rätt. Förmaningar till barn 

som inte längre verkar vilja sitta upp i ringen är antingen muntliga eller fysiska (t.ex. att 

gestikulera eller hjälpa ett barn att sätta sig upp igen med händerna). Vid ett tillfälle uppmanas 

barnen att sitta upp, då de behöver öva nu för att kunna sitta och lyssna under perioder när de 

sedan ska börja i skolan. Vi kan här dra paralleller till de resonemang inom den nya 

barndomssociologin som James och James lyfter, som handlar om att barn ständigt befinner 

sig i ett socialt samhälle där de regler och normer som de behöver leva upp till är kulturellt 

betingade. I och med detta krävs det att barnen även förhåller sig till de olika vuxna i sin 

omgivning (James & James 2004). Förskolan och samlingen i sig är för barnen olika sociala 

kontexter med olika förväntningar på barnen. I samlingen fungerar pedagogen som den aktiva 

regelhållaren.  

Ju äldre barnen blir, desto mindre blir utrymmet för utsvävningar i regelstyrda situationer. 

Detta är dock inte av ondo – pedagogerna vill underlätta för barnen och förbereda dem inför 

den kommande skolstarten. Skolan och förskolan arbetar på väldigt olika sätt. Barn som är 

totalt oförberedda på de mer regelstyrda skolsituationerna kan ha svårt att anpassa sig och 

passa in. Skolbarn har andra förväntningar och andra normer att leva upp till än förskolebarn.  

För att sammanfatta och knyta samman dessa utdrag kan vi konstatera att pedagogerna 

bedriver samlingen med dubbla intentioner – barns inflytande och viljor ska få komma till 

tals, men samtidigt behöver ett visst antal regler övas på och följas. Både för att samlingen ska 

fungera som en övergångsaktivitet där pedagogerna introducerar skolregler och skolans sätt 

att arbeta på, men också för att samlingen ska bli rättvis för alla barn som deltar. Det 

demokratiska syftet med samlingen återkommer vi till i nästa del av analysen, då vi ska 

diskutera de maktpositioner och de demokratiska arbetssätten som vi har fått syn på under 

våra observationer.  
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I Björkens samlingar kunde vi se mindre korrigeringar, som till exempel kunde handla om att 

en pedagog varsamt placerade ett barn i sitt knä när barnet hade svårt att sitta stilla. Dock 

skedde detta inte i lika stor utsträckning och på ett lika uppenbart sätt som i de äldre barnens 

samlingar. Vi har diskuterat detta tidigare under vår analys av barnens verbala uttryck. Vi drar 

även här slutsatsen att det handlar om att de yngre barnen inte har samma krav på sig som de 

äldre. Samlingarna är kortare och pedagogerna kan inte förvänta sig att ett- och tvååringar ska 

kunna anamma samma regler som fyra- till sexåringarna gör. Därmed sänks förväntningarna 

på barnen för att sedan börja höjas när barnen blir äldre. På både Lönnen och Eken uttrycker 

pedagogerna att de övar på att sitta stilla och att tala ett barn i taget. Lönnen uttrycker inte att 

de över inför ett speciellt skede i barnens liv, och vi kan se att det på mellanavdelningen 

fortfarande finns ett visst utrymme för barnen att kringgå eller inte kunna leva upp till 

reglerna. Ekens pedagoger menar uttryckligen att de övar på detta inför skolstarten. Med detta 

kan vi dra en slutsats om att Ekens samlingar i större grad handlar om att vänja barnen vid och 

förbereda dem för de snävare uppläggen som de kommer att möta i skolan. 

Vi kan därmed se att det pågår en form av socialisering redan i förskolan med barnens bästa 

inför skolstarten framför ögonen. Därmed ser man inte barnen och vad de behöver i ett här-

och-nu-perspektiv, utan ser dem för vad de kommer att bli och vad de kommer behöva göra. 

Att förbereda barnen för framtiden är inte nödvändigtvis problematiskt i sig, men Corsaro 

riktar kritik mot detta förhållningssätt gentemot barn då han menar att vi genom socialisering 

enbart anpassar barnen efter att passa in i ett förbestämt samhälle. Som vi nämnt tidigare 

menar han istället att vi ska se barnen som en del i en tolkande reproduktion (2011, s. 20). 

Problematiken kan bli att vi slutar se barnen för vilka de är här och nu och istället ser vilka de 

borde vara, vilket kan ge en syn på barnen som bristfälliga eller becoming (ofullständiga och 

under utveckling) medan en vuxen individ bör vara being (färdiga). Vi vill även återkoppla till 

Halldéns resonemang, som menar på att den nya barndomssociologin kritiserar detta 

förhållningssätt. Hon menar att denna kritik bottnar i att ingen individ någonsin bör ses som 

färdig, då vi alla är under ständig utveckling (Halldén 2007, s. 33–35). 

Demokrati och maktpositioner 

Som tidigare nämnt kan vi urskilja att demokrati och rättvisa är en viktig aspekt av 

samlingarna på förskolan Trädtoppen. Att alla ska få göra allting, helst lika många gånger, 

och att alla ska få utrymme att höras och synas är av högsta tyngd för både barn och 

pedagoger. I följande analys kommer vi visa på situationer där både barn och pedagoger 
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arbetar för att samlingen ska bli rättvis, och därmed hur maktsituationer utspelar sig när synen 

på vad som är rättvis skiljer sig åt mellan vuxen och barn.  

 

Lönnen, observation 27/10–17  

Under ett dilemma, där det finns en risk att ett barn inte har fått ta fram något ur en 

sångpåse, så löser pedagog och barn situationen genom att räkna alla föremål som 

har plockats fram redan och sedan antalet barn. Pedagogen vill ha barnens hjälp att 

räkna och de ska räkna ”i klockans håll” som pedagogen säger. De räknar flera 

gånger, både på svenska och engelska, och jämför med hur många barn de har i 

ringen. Efter detta börjar barnen få svårt att sitta still och de pratar i munnen på 

varandra om vem som lämnade dem imorse och vem som ska hämta. Precis när 

sångpåsen ska läggas undan så kommer ett till barn in. Då ska även hon få välja.  

 

Av denna situation kan vi tolka att rättvisa är något som väger tungt i gruppen, att alla ska få 

chansen att vara med om de själva vill. Att få frågan och sedan valet att själv neka eller tacka 

ja till att delta verkar viktigt. Barnen kan av denna procedur lära sig demokrati och allas lika 

värde genom att man bekräftar varandra i cirkeln genom att låta alla själva få svara på vad 

man vill och inte vill. Vi tolkar det som att barnen är väldigt självständiga agenter som kan 

acceptera varandra och låta alla i samlingen komma till tals, och att få möjligheten att såväl 

tala, bli lyssnad till, låta andra tala och lyssna på dem, kan skapa en form av nära relation som 

inbjuder känslan av acceptans och får självkänslan att utvecklas och växa som starka och 

säkra agenter. För barnen verkar det vara viktigt att få vara med på samma premisser som alla 

andra barnen, att få välja och bli vald lika många gånger, att alla får vara delaktiga och så 

vidare. Det är mycket möjligt att pedagogen genom detta arbetssätt strävar efter att använda 

samlingen som ett tillfälle för utvecklande av barnens gemenskap, omtanke om varandra och 

respekt gentemot varandra utifrån vår tolkning av detta. Vilket stärker synen på samling som 

ett tillfälle för att vårda gruppgemenskapen tillsammans med barnen.  

Av denna situation kan vi se att lärande kan ske spontant i vardagliga situationer. Det som 

uttrycks av pedagogen om att "räkna "i klockans håll" är en strategi för att få barnen att vara 

uppmärksamma på och kunna få förståelse för hur olika fenomen ter sig i vår omvärld. Att det 

även används olika sätt att kommunicera på i cirkeln, så som olika verbala språk men även 

tecken som stöd, kan ge barnen en större inblick i att det finns många olika alternativa sätt att 

kommunicera med till sin omvärld. Men det kan även vara så att det blir svårare för vissa 
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barn, även om det för några av de andra underlättar med flera olika kommunikationssätt. Det 

är inte alltid lätt att tillgodose alla barns behov på en och samma gång, och just därför antar vi 

att pedagogen tillämpar denna form av variation av kommunikation under samlingen för att 

alla ska kunna få möjlighet att delta utifrån sina premisser. Vilket även blir demokratiskt, 

även om det är pedagogen som besitter makten att styra över utformningen och vilka medel 

som skall användas vid detta tillfälle. Barnen blir inte helt utan makt av situationen att döma 

då vi kan se att dem får vara med och påverka genom att pedagogen lyssnar till vad de vill och 

önskar. 

Barnet som kommer in i slutet av samlingen ser vi släppas in i cirkeln på ett ödmjukt vis av 

både pedagogen och barnen. Hon verkar inte fungera som ett störningsmoment för de andra 

barnen, även fast hon kommer in så pass sent i samlingen.  Hon blir insläppt fint av sina 

kamrater som visar att hon också ska tillåtas få välja, vilket blir både demokratiskt och rättvist 

eftersom de andra redan har fått delta innan hon trädde in i rummet. Hon verkar inte ha några 

problem med att komma in i gruppkemin som råder i samlingens ring och visar vad man kan 

tolka det som en vilja till att delta i den aktivitet som de nu håller på med. Hon verkar inte alls 

brydd över att vi är med i rummet och som sitter lite bakom cirkeln och ser på. Av detta kan 

vi tolka det som att flickan har en uppfattning om sin och kamraternas agens. Barnen på denna 

avdelning har som vi uppfattar det blivit introducerade för olika demokratiska arbetsformer 

och verkar därför inte ha svårt att förstå eller acceptera hur det fungerar. Vilket inger en 

tolkning av att barnen har förståelse för hur ett demokratiskt samhälle fungerar och att det i 

detta finns olika former av positioneringar där man får bestämma olika mycket, även om man 

har rätten att få säga sin mening.  

 

Lönnen, observation 27/10–17 

Barnen och pedagogen sitter i en cirkel runt kanten på mattan. Dagen innan 

bestämde de att de ska läsa Petter och hans fyra getter idag. De har däremot inte 

riktigt kommit överens om hur detta ska gå till. Några av barnen vill läsa sagan ur 

boken, och några vill att den ska berättas med rekvisita. Pedagogen låter barnen 

rösta genom att sätta sig på varsin sida av mattan. Sidan där det är flest barn är den 

sidan som vill höra boken, så boken blir det idag. 

 

Samlingen kan fungera som en blandning mellan att ha en undervisande del samt en 

omsorgsgivande del. Att visa varandra respekt, lyssna på varandra, och inte prata i munnen på 
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varandra är viktiga inslag. I och med detta är det även viktigt att alla får göra sina röster 

hörda. I detta exempel tar pedagogen en vardaglig situation och använder den för att ge 

barnen en konkret syn på vad demokrati innebär och handlar om. Genom att låta barnen 

placera sig på varsin sida av mattan kan de jämföra antalet barn på varje sida för att se vilken 

sida det är flest barn på och då tydligt och enkelt se att den sidan med flest barn har fler röster 

än den andra och att det därför blir högläsning av boken vid dagens samling av detta resultat 

som visade sig. Demokrati innebär inte att alla får vad de vill ha just den här gången, utan att 

alla får göra sina röster hörda. Genom att få säga sitt och bli hörd, samt att få vara delaktig i 

att ta ett beslut, stärker barnen känsla för sin egen agens och sin egen förmåga att göra ett 

aktivt val. Vilket förbereder dem inför livet som demokratiska samhällsmedborgare.  

Barnen tillåts att få säga sitt och höras men på pedagogens villkor, och det är pedagogen som 

möjliggör att barnen får vara delaktiga i beslutet om hur sagan ska läsas upp. Som i det 

föregående utdraget är det i och med detta är det pedagogen som sitter på den yttersta makten 

i situationen, men barnen tillåts att kliva fram och välja mellan de två alternativen som 

presenteras för dem. Barnen i denna situation ger uttryck för att de två alternativen de ges att 

välja på är rimliga och detta kan vi tolka då det inte är något av barnen som motsätter sig och 

föreslår ett annat alternativ att rösta på.  

Arbetet med att ge barnen erfarenheter av ett demokratiskt arbetssätt ställer stora krav på 

barnen och deras förmåga att förstå, acceptera och kontrollera sina känslor. De behöver förstå 

vad röstningen innebär och konsekvenserna av den, men behöver också förstå att detta inte 

innebär att man alltid får som man vill. Om utfallet blir ett annat än det barnen hade hoppats 

på behöver de kunna acceptera att det de röstade på idag blev bortvalt, då majoriteten av 

barnen valde att rösta på ett annat alternativ. Av detta kan besvikelse komma att uppstå hos 

barnen. Vi kan anta att ett besviket barn kan vilja agera på dessa känslor och protestera, bli 

ledsna eller vägra att medverka. I just denna situation uppvisade inte barnen som röstade på 

att berätta sagan med hjälp av rekvisita någon besvikelse över att inte ha fått som de ville. De 

verkade acceptera situationen och det är förmodligen för att de tydligt kunde se vilken form 

som vann röstningen och att det andra alternativet då utesluts vid detta tillfälle. 

Vi kan diskutera huruvida det här handlar om att barnen med hjälp av deras kroppsliga 

placering på mattan fick en tydligare uppfattning om konceptet med röstning, rättvisa och 

demokrati. De fick se att de får använda sig av sin agens för att vara delaktiga i ett 

beslutsfattande. Det blev tydligt att det fanns fler barn på den ena sidan av mattan och då blev 
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inte nederlaget lika svårt att hantera, utan detta blev en större känsla för rättvisa bland barnen i 

gruppen. 

I analysen av dessa två utdrag kan vi se att både innehåller en situation där demokrati och 

rättvisa innebär att pedagogen behöver styra upp aktiviteten för att hjälpa barnen. Ett 

demokratiskt arbete är viktigt, men vi återkopplar till det resonemang av Westlund som vi 

lyfte i vår presentation av den tidigare forskningen. Hon menar att ett demokratiskt arbetssätt 

och barninflytande innebär mer än att tillåta barnen att göra förutbestämda val vid bestämda 

tillfällen, utan att det måste finnas en öppenhet för barns tankar och känslor genom hela 

verksamheten (Westlund 2011, s. 172–174). Med detta menar vi inte att påstå att det 

demokratiska arbetet i samlingen är bristfälligt, utan snarare är vår tanke att problematisera 

för att lyfta nya tankar och idéer för att undvika att pedagoger ska ”nöja sig” med ett 

arbetssätt.  

 

Eken, observation 18/10–17 

Slutligen föreslår Matheo att han vill vila. Resten av barnen och pedagogen nappar 

och alla barn lägger sig ner på mage med huvudena tätt intill varandras. Trots att det 

blir både trängre och en mer avslappnad och informell stämning så verkar 

barnen mer engagerade och rör sig omkring mindre. Pedagogen gör en liknelse till 

mat (”bli mjuka som kokt spaghetti”) och Matheo börjar föreslå fler maträtter de kan 

vara, men pedagogen ber honom med mjuk röst att fokusera på att slappna av. 

 

I den här situationen ger Matheo ett förslag på en aktivitet som de alla kan göra, han gör detta 

på ett sådant sätt att det inspirerar och fångar både de andra barnen och pedagogen. Matheo 

har därmed som vi ser det använt sin agens till att omforma och påverka samlingens 

utformning. Att Matheo gör detta på ett så självklart sätt och sättet som barn och pedagoger 

accepterar detta förslag på, anser vi visar på en acceptans för barnen att få göra sina röster 

hörda i situationer då det anses passar. I denna situation hade barnen svårt att sitta stilla 

(mycket på grund av vår närvaro). När pedagoger och barn istället går över till att vila, som 

Matheo föreslog, lugnar sig stämningen och barnen verkar mer intresserade och lustfyllda att 

pröva denna aktivitet. Vi kan diskutera huruvida detta har att göra med att förslaget kom från 

ett annat barn och att det då blev mer intressant för barnen än om pedagogen kommit med 

förslaget. Då det inte är pedagogen som har bestämt vad som nu ska ske, tolkar vi situationen 

så som att hon tillåter ett barn att ta del av den makten hon besitter på ett sätt där hon 
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fortfarande har kvar den yttersta kontrollen över gruppen.  Av situationen kan vi tolka det som 

att vila är uppskattat i barngruppen och det är Matheo förmodligen väl medveten om och kan 

därför inta en maktposition där han ger ett förslag på en aktivitet som kommer att bli roligare 

för både honom själv och hans kompisar i samlingen. Vilket även blir en aktivitet som verkar 

uppskattas och tas emot i gruppen på ett mycket positivt plan. 

Genom att tillåta detta tar pedagogen ett steg tillbaka från sin planerade samling för att istället 

följa barnens viljor. Om de andra barnen i gruppen inte hade verkat intresserade av Matheos 

förslag hade kanske inte pedagogen fångat upp idéen och låtit den få ta plats. 

Gruppdynamiken och gruppens intresse kan vi anta är en stor dragkraft i en förskolegrupp. 

Men sättet Matheo lyfte fram sitt förslag ger en fingervisning om att det antagligen inte är 

ovanligt att barnen får komma med egna förslag under samlingen, och att pedagogen brukar 

tillåta och anamma detta. Vilket vi kan se som ett sätt för barnen att känna sig delaktiga 

genom att få vara med och bestämma om utformningen av vad för aktivitet de ska genomföra. 

Dock visar situationen vidare att barnens initiativ och förfrågningar tillåts i vissa 

sammanhang, men inte i andra. För när det inte anses passa så använder pedagogerna 

strategier för att neka barnens önskningar. I ovan nämnda exemplet tar Matheo efter 

pedagogens önskning om att barnen ska vara som kokt spaghetti och börjar själv föreslå fler 

maträtter de kan försöka att vara. Pedagogen antar vi kan se detta som ett störningsmoment 

där barnen runt omkring kan börja vara olika maträtter. Syftet med övningen är nu vila och då 

finns risken att de kommer bort ifrån detta om de ska börja testa på att vara andra maträtter. 

Genom att be Matheo att fokusera på att vila istället markerar hon att det är hon som pedagog 

i detta fall som accepterar eller nekar de förfrågningar som barnen ger. Med detta visas att 

barnens agens och inflytande tillåts att ta uttryck i vissa bestämda situationer, där 

pedagogerna anser att det är utvecklande och gynnande för hela barngruppen. Med detta kan 

även pedagogen, som den ledande vuxna, ta ifrån barnen deras rätt till inflytande vid de 

tillfällen då det inte anses vara lämpligt. Vilket innebär att barnen tränas i att se olika 

maktpositioner och hur dessa blir rådande i ett demokratiskt samhälle. Barnen får av att vara 

delaktiga och ha inflytande i olika situationer vid samlingen en bättre inblick i hur och när de 

kan bruka sin agens och till vilken nivå. 

För att summera de tre avdelningarnas arbete med demokrati och dess medföljande olika 

maktstrukturer, kan vi se hur det är pedagogerna som har sista ordet för vad rättvisa är. I och 

med detta är det pedagogen som utövar sin makt för att se till att så många barn som möjligt 

ska få deras behov tillgodosedda. Detta innebär även att pedagogen behöver använda sin makt 
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för att få igenom beslut som inte gör alla barn nöjda. Därmed har pedagogen det sista ordet, 

och därmed även den yttersta makten över barnen vid beslutstillfällen. På Björken uppfattade 

vi inga situationer där pedagogens bestämmande och det demokratiska arbetet blev tydligt. 

Det tolkar vi som att Björkens barn är så pass unga att det kan vara problematiskt för dem att 

förstå innebörden i att ta beslut. Samlingen var kortare på Björken och färre aktiviteter 

genomfördes. Då barnen på Björken som tidigare nämnt i låg grad kommunicerade med sitt 

verbala språk kan det vara problematiskt både att uttrycka sin vilja, samt att som vuxen 

uppfatta denna.  

Gällande det demokratiska arbetet på Lönnen och Eken berör vår analys angående dessa, som 

tidigare nämnt, maktrelationen mellan vuxna och barn i förskolan. Demokrati och barns 

inflytande kan enbart få plats och spridning i förskolan om de pedagoger som är ansvariga 

tillåter det. Här vill vi återigen lyfta Löfdahls tankar om hur barn enbart kan sägas ha 

möjlighet att utöva sin agens om de vuxna i maktpositioner runt omkring barnet tillåter detta 

(Löfdahl 2007, s. 13–15). Därmed kan vi påstå att det krävs en acceptans från pedagogens håll 

för att tillåta och ge barnen utrymme att få låta dem ta del av beslutsfattande i verksamheten. 

Om pedagogen önskar kan hen därmed även dra tillbaka detta från barnen och återgå till att ta 

besluten själv. Därmed blir barns delaktighet villkorat och beroende av pedagogens 

förhållningssätt. Pedagogen på Lönnen ser till att låta barnen komma till uttryck i situationen 

med röstningen inför sagan, och för att lösa en eventuell orättvisa involverar hon barnen i att 

undersöka om ett barns påstående stämmer. På Eken tas ett barns förslag på en aktivitet 

tillvara på, men nästa förslag barnet ger avvisas. Detta visar att det är pedagogerna som 

bygger upp tillfällen där barnen kan få känna inflytande och delaktighet, och att det är 

pedagogerna som sätter upp villkoren för när det är passande i gruppen att låta ett barns 

initiativ styra.  

6. Slutsatser 

I följande avsnitt redogör vi för vårt resultat i en sammanfattande diskussion. Vi diskuterar 

vissa kritiska aspekter av vår studie som vi anser är viktiga att lyfta fram. Vi belyser de 

slutsatser vi har kommit till insikt om, och hur dessa förhåller sig till den tidigare forskning 

som vi lyft fram i vår studie.  Vilket gör att vi kan knyta an till vårat syfte och besvara det. Vi 

avslutar med att sammanfattande redogöra för vår studie samt ge förslag på eventuella andra 

undersökningsområden som bygger vidare på vår studie som kan vara intressanta att studera 

vidare.  
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6.1. Kritisk analys 

I följande avsnitt redogör vi för de kritiska aspekterna av vår studie som vi anser vara av 

relevans att lyfta.  

Barns perspektiv  

Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till när vi ska inta barnens perspektiv. Det är på 

flertalet sätt problematiskt, och vi som vuxna kan aldrig veta hur de ser och upplever sin 

omvärld. Detta gäller alla individer, då vi alla har ett inre som bara vi själva kan tolka. Vi kan 

reflektera och diskutera kring det som vi har sett eller hört barnen uttrycka, men resultatet kan 

aldrig bli en spegling av barnens känslor och tankar. Detta då vi har egna värderingar och en 

syn på barn som mycket möjligt kan färga hur vi ser och upplever en händelse (Johansson 

2003). Vi kan heller inte säkert veta hur de uppfattar fenomen och därför blir deras handlingar 

och uttryck möjligen förvrängda av vår verklighet om hur vi tolkat materialet och hur våra 

resultat ser ut. Så att försöka närma sig och se hur barnen uppfattar något kan nog alltid vara 

problematiskt, men det är viktigt att ha en medvetenhet kring att sina egna värderingar kan 

avspegla sig även om man försöker att inta ett så objektivt perspektiv i största möjliga mån. 

Detta för att inte förvränga barnens verklighet och uppfattningar.  

En viktig aspekt att förhålla sig till inom barns perspektiv är medvetenheten om den skeva 

maktpositionen som existerar mellan barn och vuxna. Barn har en tendens att befinna sig i 

situationer där de ska göra som de vuxna säger. I en forskningsstudie bör vi gå försiktigt fram 

för att inte kränka barnen som är delaktiga, trots att studien är för "en god sak". En studie där 

barn är delaktiga bör alltså byggas upp för att bedrivas för barn istället för om barn, vilket vi 

har nämnt tidigare i vår text då vi diskuterade den nya barndomssociologin. Detta innebär att 

forskningen ska medverka till en positiv utveckling för de som är i mindre makt i situationen, 

det vill säga barnen i detta fall (Johansson 2003).  

Vår studie handlar i stora drag om att tolka barnens handlingar och uttryck utifrån oss som 

vuxna i en förskolekontext. Vi har ansträngt oss för att i största möjliga mån se bort från våra 

föreställningar om hur barn borde bete sig, för att istället försöka se vilka känslor och 

motiveringar som kan ligga bakom ett beteende. Dock är detta inte möjligt för oss att göra helt 

och hållet. Alla barn fungerar, resonerar och agerar på olika sätt. Johansson belyser vikten av 

att presentera resultatet från en studie med barns medverkande på ett så värdigt och icke-

värderande sätt som möjligt, och det är detta vi har strävat efter (Johansson 2003). Vi har i 

största möjliga mån arbetat för att fånga känsloyttringar i rummet samt hos barnen för att 
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sträva efter att få en djupare inblick i varför ett barn agerar på ett visst sätt. Detta anser vi kan 

motverka den endimensionella syn på barn som kan finnas i förskolan - en syn där de 

antingen missköter eller sköter sig. Dock är detta inte möjligt att göra fullt ut då vi är vuxna 

som ska tolka barns beteenden. Vi hyser en stor ödmjukhet inför att våra tolkningar är just 

tolkningar av barns känsloyttringar, och inte en definitiv kunskap om barns tankar och 

beteende i denna studie.  

Genomförandet av datainsamling 

En kritisk aspekt vid datainsamlingen under den vetenskapliga studiens gång är det faktum att 

vi har valt att dokumentera det vi ser med penna och papper. Att filma eller spela in det som 

händer vid samlingstillfällena vi deltog vid, hade gett oss chans att kunna gå tillbaka till de 

olika situationerna i efterhand och minimera risken att missa viktiga händelser och aspekter. 

Att skriva, lyssna och observera samtidigt blir ett sårbart sätt att samla in information på, då vi 

kan ha missat mycket av det som skedde under samlingens gång. Det kan ha inneburit att vi 

vinklat och tolkat något ur vårat egna perspektiv, vilket i så fall inte ger ett rättvist perspektiv 

utifrån barnens perspektiv. En stor ansträngning från vår sida har varit att försöka vara så 

neutrala som möjligt vid transkribering av vårat insamlade material. Detta för att undvika att 

förvränga och tolka materialet på ett sätt som gör de deltagande i studien orättvisa. 

Nackdelen med att komma in i verksamheten som ny och okänd för både barn och pedagoger 

visade sig vara att vår närvaro påverkade gruppdynamiken enormt och både barns och 

pedagogers beteende. De äldre barnen hade svårt att låta bli att vända sig om och titta nyfiket 

på oss, och de yngre barnen blev blyga. Pedagogerna kände sig betraktade och bedömda i sina 

lärarroller och det är därmed rimligt för oss att anta att vår närvaro har påverkat det slutgiltiga 

resultatet av denna vetenskapliga studie. Utifrån detta kan man anse att vi därmed inte heller 

varit fullkomligt icke-deltagande observatörer, även om det var det vi strävade efter. Ett 

alternativ för att neutralisera oss som observatörer i verksamheten hade kunnat vara att 

spendera mer tid på förskolan och att närvara vid fler samlingar för att minska vår påverkan i 

grupperna. Då hade barn och pedagoger inte varit osäkra över att vi var med i bakgrunden och 

antecknade vid samlingarna.  

6.2. Sammanfattande diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera och sammanfatta det vi har funnit under studiens 

gång. Med utgångspunkt i de syften som vi har använt oss av i studien kommer vi att lyfta de 
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studieresultat som är relevanta till dessa. Vi ämnar även att placera vår studies resultat i 

relation till den tidigare forskning som vi presenterade i början av vår text.  

Till att börja med kan vi sammanfattningsvis konstatera att vi under studiens gång har fått en 

ökad insikt i den undran och nyfikenhet vi kände inför vårt valda ämne. Det syftet som vi 

valde att undersöka bottnade i en vilja att veta mer om samlingen i förskolan och hur stor 

barnens delaktighet och inflytande är i dessa. Vi var även intresserade av att undersöka hur 

barns taktiker för att visa ogillande gentemot aktiviteter inom samlingen visade sig, och hur 

detta bemöttes av pedagogen. Genom att även undersöka hur olika intentioner ligger bakom 

samlingens utformande anser vi oss ha fått en klarare syn av hur dessa intentioner påverkar 

barnens handlingsutrymme. Vi känner att vi, genom att se på barnen med ett perspektiv som 

betonar vikten av barns agens och barns maktförhållande i bestämda kontexter och gentemot 

vuxna, har fått en ökad insikt i ett barns sätt att motsätta sig en pedagog på ett diskret sätt. 

Detta då vi genom vad vi skrivit i vår studie kan se att barnen tillämpar olika former av 

uttryck i samlingen för att bli sedda. Men även Löfdahl, Corsaro och James, Jenks och Prout 

som vi nämner under tidigare forskning har skrivit om hur barnen agerar och tillämpar olika 

tillvägagångssätt för att göra sina röster hörda (Löfdahl 2007, Corsaro 2011 och James, Jenks 

och Prout 1998). Det blir vad vi kan tolka det som utifrån våra exempel en viktig ståndpunkt 

för barnen att få göra sig såväl hörda som sedda i samlingen, då det blir en faktor som innebär 

att man får känna sig delaktig i gruppen. Att få känna delaktighet och samhörighet i gruppen 

innebär att barnen vågar öppna upp sig och vågar ta för sig mer och faktiskt uttrycker vad de 

känner, vilket blir ett sätt att ge svar till syftet med vår studie. Vilket vi även får bekräftat av 

vad Rubestein Reich lyft fram, om att barn i samlingen ska få känna en samhörighet och 

delaktighet (Rubenstein Reich 1996). 

Vidare kan vi utifrån denna vetenskapliga studie även dra slutsatsen att syftet med samlingen 

inte har förändrats på många år, och är en starkt förankrad del av förskolekulturen, i enlighet 

med resultatet som Rubeinstein Reich fann i sin avhandling. Som vi visat på innan menar 

Rubenstein Reich att samlingen har sitt ursprung i Fröbels pedagogik från 1800-talet, och att 

samlingarna än idag till stor del genomförs med samma upplägg. Att sitta i en cirkel under 

samlingen är ett exempel på en del av en tradition som lever kvar sedan Fröbels tid 

(Rubenstein Reich 1996 s.8–9, 15, 29–30). Vi har sett att barn tillåts att ta både verbalt och 

fysiskt utrymme under samlingssituationer, och att formerna för deltagande i olika grader är 

möjligt att anpassa för att ge varje barn möjlighet att delta på sina villkor. Dock är detta 

utrymme pedagogens att tillåta barnen att ta, och pedagogen är den som också villkorar 
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barnens egna initiativ och deras inflytande i samlingar. Barn är inte passiva objekt i förskolans 

värld, utan egna individer med en stark agens och en stark vilja att påverka sin situation, 

vilket vi kan koppla till Corsaro som vi tidigare nämnt, som ser barn som aktiva aktörer med 

en egen agens och som därmed kan påverka sin situation (Corsaro 2011). Detta märktes i 

situationer där barnen ville höras eller synas, eller i situationer där de inte var nöjda och ville 

kräva en förändring. Därmed kan vi även dra slutsatsen att barn är sociala aktörer som hittar 

vägar till att protestera mot den makthavande pedagogens beslut, för att påverka de situationer 

de befinner sig i.  

Vi har även i vårat resultat kunnat utläsa att pedagoger i större utsträckning ju äldre 

barngruppen blir börjar förbereda barnen inför skolstarten med hjälp av samlingen. Detta är 

antingen underförstått eller kan uttryckas verbalt av pedagogerna, vilket de äldsta barnens 

pedagog gjorde under våra observationer. Detta är i likhet med Westlunds och Davidssons 

resonemang, som visar på att pedagoger ofta arbetar på ett framtidsinriktat sätt med barnen, 

där de ska lära sig att sitta still, lyssna och räcka upp handen (Westlund 2011, s. 

175/Davidsson 2000, s. 12–24). Emilsson och Johansson visar på hur ojämna maktstrukturer 

ger sig till känna under samlingen, då de vuxna villkorar för barnens deltagande och 

bestämmer vilka regler som gäller (Emilsson & Johansson 2013, s. 60, 61). Detta kunde vi 

tydligt se i exemplet med Matheo, då pedagogen hade rätt att bestämma när Matheos 

initiativtagande i samlingen accepterades.  

Det tydligaste exemplet vi har observerat gällande hur barnen får använda sitt inflytande 

under samlingen är under samlingen på Lönnen, då barnen tillåts rösta mellan två val för 

uppläsning av saga. Alternativen är sedan innan redan bestämda av pedagogen. Detta är ett 

sätt att arbeta på som vi har erfarenhet av, då vi har sett detta användas i andra förskolor. 

Dock visar Pramling Samuelsson och Sheridan på att trots att pedagoger anser att barnen har 

gott om förhandlingsutrymme och får vara med och bestämma i verksamheten, så delar inte 

barnen denna åsikt (Pramling Samuelsson & Sheridan 2000, s. 79). Detta är i linje med 

Westlunds resonemang, som berör röstning i förskolan som ett demokratiskt verktyg. Hon 

menar att pedagogen behöver vara lyhörd för barnens känslor och tankar i alla aspekter av 

verksamheten, och inte enbart vid pedagogernas valda röstningstillfällen (Westlund 2011, s. 

172–174). Av detta drar vi slutsatsen att förskoleverksamheten, och då även samlingen, bör 

genomsyras av en lyhördhet från pedagogerna där barnen får känna att deras känslor och 

åsikter tas på allvar, vilket vi kan se att det görs i blandad utsträckning under de samlingar 

som vi har observerat. 
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Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång, då vi hörde av oss till ett antal förskolechefer, framkom det att flertalet 

förskolor i nuläget har valt att börja ta avstånd från den traditionella och tidsbestämda 

samlingen. Vi får anta att detta är ett resultat av att förskolans verksamhet är under 

omformning och att delar som tidigare har varit självklara nu börjar ifrågasättas och 

omformas. Detta väckte tankarna hos oss om att det skulle vara möjligt att undersöka vidare 

hur de omarbetade samlingarna kan komma att se ut och hur det gynnar barnens själv och 

agens. 

En annan möjlig vidareutveckling av studien som hade varit intressant att undersöka hade 

varit att låta barnen filma eller fotografera under olika samlingstillfällen, så att vi sedan kunde 

kolla på vad det är som barnen lagt fokus på under samlingen. Detta hade varit intressant att 

använda senare i en reflektion gentemot våra egna fältanteckningar för dessa 

samlingstillfällen, för att få se hur olika vi upplever verkligheten och de fenomen som uppstår 

i vår omvärld. Att kunna reflektera kring våra och barnens dokumentationer hade nog givit en 

mer neutral och objektiv bild om hur barnen i själva verket uppfattar och tolkar samlingen.  
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1: Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Stockholm (Datum) 

Information till er om vår studie som vi kommer att utföra här på förskolan (namn).  

Vi är två studenter som går på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin 

på utbildningen skriver vi en förskoledidaktisk uppsats som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien 

kommer att handla om hur barn får vara delaktiga i de dagliga samlingarna som sker och hur 

interaktionen är mellan alla deltagande i samlingen. 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet på (namn) 

mellan v. 42–44. Vi skulle då vilja utföra observationer under samlingen samt eventuellt 

komplettera vår studie med kortare intervjuer med barnen. Vi kommer att anteckna det vi ser 

och hör med papper och penna. Alla uppgifter som inhämtas kommer att behandlas 

konfidentiellt och med hög sekretess av oss så att ingen mer än vi kan ta del av materialet. 

Efter att studien är avslutad kommer all data att raderas. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan 

i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter det att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogad blankett. Om ni samtycker till ert 

barns medverkan, kommer även ert barn att bli informerad om studien och ges då möjlighet 

att fatta ett beslut om sitt eget deltagande.  

Kontakta gärna oss eller vår handledare vid ytterligare funderingar eller för mer information!  

Vänliga hälsningar,  

Natalie Vikström  

Natalie02.vikstrom@student.sh.se  

0704027184  

 

Victoria Lindström 

victoria02.lindstrom@student.sh.se 

0762827223 

 

 

Handledare: 

David Payne 

Södertörns högskola 

08-608 4637 

david.payne@sh.se 

mailto:Natalie02.vikstrom@student.sh.se
mailto:victoria02.lindstrom@student.sh.se
mailto:david.payne@sh.se
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8.2. Bilaga 2: Medgivandeblankett till vårdnadshavare 

 

 

Till vårdnadshavare 

 

 

Ja, jag/vi ger tillåtelse att mitt/vårt barn medverkar i studien. 

 

Nej, jag/vi ger inte min/vår tillåtelse att mitt/vårt barn medverkar i studien. 

 

Barnets namn 

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

 

Vårdnadshavare 1 underskrift 

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

Namnförtydligande 

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

 

Vårdnadshavare 2 underskrift 

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

Namnförtydligande 

 .....................................................................................................................................  
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8.3. Bilaga 3: Informationsbrev till pedagoger 

 

Stockholm (Datum) 

Information till er om vår studie som vi kommer att utföra här på förskolan (namn).  

Vi är två studenter som går på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin 

på utbildningen skriver vi en förskoledidaktisk uppsats som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien 

kommer att handla om hur barn får vara delaktiga i de dagliga samlingarna som sker och hur 

interaktionen är mellan alla deltagande i samlingen. 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet på (namn) 

mellan v. 42–44. Vi skulle då vilja utföra observationer under samlingen samt eventuellt 

komplettera vår studie med kortare intervjuer med barnen. Vi kommer att anteckna det vi ser 

och hör med papper och penna. Alla uppgifter som inhämtas kommer att behandlas 

konfidentiellt och med hög sekretess av oss så att ingen mer än vi kan ta del av materialet. 

Efter att studien är avslutad kommer all data att raderas. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter det att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogad blankett.   

Kontakta gärna oss eller vår handledare vid ytterligare funderingar eller för mer information!  

Vänliga hälsningar,  

Natalie Vikström  

Natalie02.vikstrom@student.sh.se  

0704027184  

 

Victoria Lindström 

victoria02.lindstrom@student.sh.se 

0762827223 

 

 

 

 

   

Handledare: 

David Payne 

Södertörns högskola 

08-608 4637 

david.payne@sh.se  

mailto:Natalie02.vikstrom@student.sh.se
mailto:victoria02.lindstrom@student.sh.se
mailto:david.payne@sh.se
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8.4. Bilaga 4: Medgivandeblankett till pedagoger 

 

 

Till pedagoger 

 

 

Ja, jag ger tillstånd att observeras under valda delar av förskolans verksamhet.  

 

 

Nej, jag ger inte tillstånd att observeras i förskolans verksamhet.  

 

 

 

Namnunderskrift 

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

Namnförtydligande 

 .....................................................................................................................................  
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8.5. Bilaga 5: Observationsschema 1 

Inför samling  

Hur ser miljön ut? (Rummet, möbler, leksaker osv. Störningsmoment?)  

 

Var/hur sitter barnen respektive de vuxna? Är barnen utplacerade eller får de välja platser 

själva?  

 

Vilka finns i rummet? Hur många barn, hur många vuxna?  

 

Under samling 

Titta efter känslor/beteenden/uttryck hos barnen – är de engagerade? Är de tystlåtna? Är de 

högljudda? Hur reagerar pedagogerna på barnens uttryck? Är alla med frivilligt är en/flera 

barn tvingade? Hur går detta till?  

 

Ger barnen verbala eller kroppsliga uttryck för att de skulle vilja ändra samlingen? Ger de 

specifika önskemål? Hur tas detta emot av pedagogerna?  

 

Gäller samma regler för vuxna som för barn? Måste vuxna tex räcka upp handen innan de 

pratar om barnen måste göra det?  
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8.6. Bilaga 6: Observationsschema 2 
 

 BARN VERBALA 

UTTRYCK 

KORRIGERING ÖMSESIDIGT 

SAMTAL 

FÖRSÖK TILL 

KONTAKT 

MED 

PEDAGOGER 

P1     

F1     

P2     

F2     

P3     

F3     

F4     

P4     

F5     

F6     

F7     


