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Abstract 
 
The purpose of this essay is to analyze questions concerning the role of circle time and the dilemma 

that teachers are faced with when children do not want to participate. The material analyzed in this 

essay is presented as a circle time situation that the author experienced and is written as a story. 

This situation is complex and raises many questions. The essay’s main question is: How can the 

teacher personally view the situation when children do not want to participate in the circle time? In 

this text the writer describes the role of circle time in pre-school, from both historical and 

educational perspectives. For example, how is it that the circle time has become such a central part 

of pre-school activities? A topic in this text is power and what the power relationship between the 

teacher and the child can look like. The essay also explores the different ways a teacher can make 

all children feel included and have influence during circle time. The essay also addresses questions 

about norms and ethics. Michel Foucault, Jesper Juul, Jan-Olav Henriksen and Arne Johan Vetlesen 

are persons whose writings inspire the essay and also serve a theoretical starting point. 
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Titel: Samling – Tvång eller valfrihet? 

Författare: Elin Ungman 

Handledare: Maria Danielsson 

Termin: Höstterminen 201 

 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna essä är att undersöka frågor kopplade till samlingens roll på förskolan och det 

dilemma som pedagoger ställs inför då barn inte vill delta. Det undersökningsmaterial som essän 

utgår från är en självupplevd samlingssituation, skriven som en berättelse. Denna situation är 

komplex och väcker många frågor. Essäns huvudfråga är: Hur kan man som pedagog förhålla sig 

till när barn inte vill delta i samlingen? I denna text kan man läsa om samlingens roll i förskolan, 

både ur ett historiskt och ett pedagogiskt perspektiv. Hur kommer det sig att samlingen har blivit ett 

sådant självklart inslag i förskolans verksamhet? Ett tema i texten är makt samt hur maktrelationen 

ser ut mellan pedagog och barn. Essän utforskar även vilka möjligheter barnen ges till inflytande i 

samlingen, samt hur man som pedagog kan arbeta mer inkluderande. Essän behandlar även frågor 

kring normer och etik. Michel Foucault, Jesper Juul, Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen 

är några av de personer som essän inspirerats av i de teoretiska utgångspunkterna.  
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Viggo och samlingen 
 
 

Det är en lugn förmiddag. Lämningarna gick bra på morgonen och barnen i gruppen verkar känna 

sig alltmer trygga här på förskolan. Jag står och torkar av bordet där barnen just har målat. Den 

gröna färgen är extra svår att få bort från vaxduken så jag hämtar en tvättsvamp och sprayflaskan 

med rengöringsmedlet. Jag sprayar och gnuggar, färgen lossnar. På diskbänken ligger målningar 

med handavtryck och andra motiv i olika färger och former. Barnen som just har målat står nu vid 

handfatet inne i skötrummet och tvättar av sig. Jag hör hur de skramlar därinne och jag förstår att de 

har tagit fram vattenleksakerna. Jag ler för mig själv och tänker på hur kul de brukar ha när de leker 

med vatten. Klockan är kvart över tio och vi ska alldeles strax förbereda oss för samlingen. Barnen 

har under förmiddagen redan varit och pekat på samlingsväskan och undrat när vi ska börja sjunga. 

Det känns kul att de verkar uppskatta den stunden så mycket. Samlingen verkar för denna grupp 

vara en meningsfull och trygg, en stund då vi ser varandra, uppmärksammar alla och en stund då vi 

har väldigt kul ihop.  

 

Några barn leker med matleksakerna, de vispar i kastrullerna och kommer då och då fram till mig 

och bjuder på olika maträtter. ”Mmm, mums, vad gott!” säger jag efter varje smakbit. Min kollega 

Sandra sitter i soffan och läser för några barn. De sitter nära varandra och Sandra har Agnes i knät. 

Det ser mysigt ut. Agnes har sin napp och nalle som hon kramar hårt. ”Snipp, snapp, snut. Så var 

sagan slut” hör jag från soffan. Sandra slår igen boken och tittar på klockan. Sedan tittar vi på 

varandra ”Det börjar bli dags för samlingen va?” säger Sandra. ”Ja” svarar jag ”Jag ska bara kolla 

hur det går för dem vid handfatet”.  

 

Inne i skötrummet är det blött på golvet, kranen står på och i handfatet ligger båtar och badankor 

som Lisa och Viggo leker med. Lisa stoppar in en badanka i vattenstrålen så att det sprutar upp 

vatten på spegeln. De skrattar. ”Oj, här var det blött!” säger jag. ”Har ni kul?”. Barnen svarar inte. 

”Vi ska börja städa undan nu” säger jag och lägger en stor handduk på golvet och tänker att den 

kommer suga upp allt vatten. Sedan stänger jag av kranen och säger att det är dags att torka av sig. 

Jag tittar på barnen och anar en besvikelse över att vattnet stängdes av. Viggos tröja är blöt, så jag 

plockar fram en ny tröja från hans låda. ”Nu kompisar, ska vi ha samling och ta fram väskan!” säger 

jag. Jag tar dem i varsin hand och tillsammans går vi ut från skötrummet.  
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När vi kommer ut genom dörren håller Sandra och barnen på att städa upp det sista innan 

samlingen. ”I vilken låda ska klossarna vara i?” hör jag Sandra fråga barnen. Ett barn visar Sandra 

klosslådan. ”Tack för hjälpen!” säger Sandra. Jag fortsätter tillsammans med Lisa och Viggo till 

samlingsrummet. Därinne tar jag fram samlingskuddarna och lägger dem i en ring. Det ska bli kul 

att hålla i samlingen, spännande att se vad barnen kommer att tycka om de nya sångerna, tänker 

jag. Lisa sätter sig på en av kuddarna och börjar hoppa, hon skrattar. Jag plockar ner gitarren och 

sätter mig ner. Jag börjar spela för Viggo och Lisa och jag tänker att musiken brukar locka in de 

andra barnen. Viggo kommer fram och drar med sin hand över strängarna. ”Du spelar på gitarren 

Viggo!” säger jag. Nu börjar de andra barnen komma in i rummet. ”Varsågod och sätt er ner” säger 

jag med en glad ton i rösten. Lisa som fortfarande hoppar på sin kudde sitter nu mitt i ringen. ”Lisa, 

du får backa med din kudde” säger jag. Nu kommer Sandra in med de sista barnen. Skönt, nu kan vi 

hjälpas åt att samla ihop oss, tänker jag. Sandra slår sig ner i ringen och hjälper Lisa att hitta en 

plats. Agnes med sin napp och nalle sträcker sina armar mot Sandra, Sandra tar Agnes i sitt knä.  

 

Tillslut sitter vi allihop i en ring, jag ser mig omkring och möts av förväntansfulla små ansikten. Det 

känns härligt att vi sitter här tillsammans. Det känns härligt att våra rutiner flyter på bra och verkar 

skapa trygghet för barnen. Det är ganska mörkt i rummet, Sandra har dragit för draperiet och det 

enda ljuset som lyser ner i ringen kommer från en liten skrivbordslampa. Det skapar en mysig och 

lite spännande stämning. Jag inleder samlingen genom att be alla barn ta fram sina händer. Jag 

använder mig av en lugn röst när jag pratar och jag frågar var och en var just deras händer är. Några 

av dem visar sina händer och lyser upp av stolthet när de blir bekräftade. ”Där! Där!” ropar ett barn 

och pekar mot vår lilla samlingsväska som står i hyllan bredvid mig. ”Ja, där är väskan. Vi ska ta 

fram den snart. Men först ska vi sjunga samlingssången.” säger jag. Just som vi ska börja sjunga så 

reser sig ett barn upp. Det är Viggo. ”Viggo, vi ska sitta ner” säger Sandra och tar Viggo i handen. 

Men Viggo drar undan handen och går iväg. Några barn börjar skruva på sig och jag förstår att jag 

måste börja samlingen nu annars kommer kanske de andra barnen att tröttna. Samtidigt känns det 

synd att inte Viggo vill vara med.  

 

Vi sjunger samlingssången och sedan är det dags att ta fram väskan. Jag försöker skapa en magisk 

stämning med detta moment genom att göra mystiska ljud som ska föreställa komma inifrån väskan. 

”Hörde ni?” frågar jag barnen med viskande röst. Sandra hakar på med att säga ”Vad var det för 

ljud?!”. Vi ler mot varandra. Barnen ser ännu mer förväntansfulla ut. Agnes får upp en liten 

plastkrokodil ur väskan och vi sjunger sången om krokodilen. Lisa klappar händerna och hoppar 

sittandes på sin kudde. Några andra barn ser koncentrerade ut och försöker hänga med i sångens 
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rörelser. Jag känner mig inte helt närvarande, min blick letar efter Viggo och jag undrar vad han 

gör. Jag vill hämta honom samtidigt som jag inte vill avbryta samlingen. Sandra har Agnes i knät, 

Agnes skulle bli orolig ifall Sandra gick iväg. Jag tänker på hur arg Viggo har blivit de gånger 

Sandra har försökt få med honom på samlingen. Hon har då försökt få Viggo att sitta ner, vilket han 

har gjort motstånd till. Viggo vill aldrig vara med på samlingen. Jag funderar på vad som skulle 

kunna väcka just hans intresse och kommer att tänka att han gillar tåg. Jag försöker locka in honom 

genom att ropa på honom och säga att det är hans tur att ta upp något ur samlingsväskan. ”Tänk om 

du får upp tåget!” ropar jag. Men han kommer inte. ”Han får väl komma när han vill”, viskar 

Sandra och ler litet. I mina tankar håller jag delvis med Sandra, samtidigt som det känns fel att inte 

försöka.  

 

Vi fortsätter samlingen. Plötsligt hörs ett skramlande ljud utanför samlingsrummet. Viggo kommer 

in med hög fart i rummet och framför sig kör han en vagn. Han styr rakt in i samlingsringen. Viggo 

skrattar och ger ifrån sig glädjetjut och strax därpå är han inne i ringen med vagnen. Den mysiga 

och lugna stämningen är borta och känns nu istället orolig. Ett barn som har fått vagnen på fingrarna 

gråter, de andra barnen ser på med stora ögon. Både jag och Sandra reser oss upp på knä. ”Stopp 

Viggo!” säger jag. ”Nej Viggo, ha inte vagnen här!” hör jag Sandra säga. Viggo verkar inte lyssna, 

han fortsätter köra vagnen samtidigt som han skrattar. Jag blir illa till mods då jag hör våra arga 

röster och jag tycker synd om Viggo, samtidigt som jag måste stoppa honom. Jag tänker att Viggo 

inte riktigt förstår vad som händer och jag tror inte att han gör detta för att förstöra.  

 

Sandra tröstar det ledsna barnet och jag tar vagnen från Viggo och ställer den utanför 

samlingsrummet. Inne på samlingen tar jag Viggo i knät och säger att det är trevligare om han sitter 

med oss istället. Jag känner hur hans hjärta slår med snabba slag, han känns varm och svettig. Jag 

känner att mitt hjärta också slår snabbt så jag tar därför ett djupt andetag och andas ut. Jag klappar 

Viggo och håller honom nära mig i knät, han slappnar då av och lutar sig bakåt. Jag ser mig 

omkring och möts av undrande ansikten, stämningen har lugnat sig och det känns som att vi kan 

fortsätta vår samling. Jag visar Viggo väskan och säger att han gärna får ta upp något ur den, han 

sticker ner sin hand och får upp ett litet lok i trä. När vi just ska börja sjunga så känner jag hur 

Viggo börjar vrida på sig. Han spänner sin kropp och försöker ställa sig upp. ”Vill du inte vara 

kvar?” frågar jag Viggo. Jag tittar på honom men får ingen kontakt. Viggo halvligger i mitt knä och 

har blicken på loket och med munnen gör han små brummande ljud. Han reser sig upp och går iväg.  
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På eftermiddagen börjar föräldrarna komma en efter en för att hämta sina barn. ”Hej Viggo!” hör 

jag en röst, det är Viggos pappa som har kommit. De kramar om varandra och Viggo ser nöjd ut. 

”Hur har ni haft det idag?” frågar Viggos pappa och tittar först på Viggo och sedan på mig. ”Vi har 

haft det bra idag” svarar jag och börjar berätta om allt vi har gjort under dagen. Det känns kul att 

berätta om hur Viggo målade och hur han sedan lekte med vatten tillsammans med Lisa. ”Och 

sedan hade vi samling…” säger jag men blir avbruten av Viggos pappa som säger ”Åh, samling! 

Det tycker du är kul va Viggo?”, pappan ler nöjt och tittar på sitt barn. Jag känner att jag inte riktigt 

vet vad jag ska säga. ”Nja, Viggo brukar inte vilja vara med när vi har samling” säger jag. ”Inte?” 

säger pappan och ser frågande ut. Jag känner att det inte är läge att berätta om hur det egentligen 

blev på samlingen idag, utan känner istället att jag vill avdramatisera det hela. Jag berättar att jag 

tror att Viggo har så mycket annat han vill upptäcka och undersöka här på förskolan och att 

samlingen inte verkar vara intressant för honom just nu. Pappan ser orolig ut och verkar vilja veta 

mer, han frågar vad Viggo brukar göra istället och ifall det bara är Viggo som inte gillar samlingen? 

Jag känner att det börjar bli svårt att svara på pappans frågor utan att göra honom ännu mer orolig. 

Det hade varit skönt om jag hade varit mer förberedd.  
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Bakgrund 
 

Jag har arbetat 10 år i förskolan och har under dessa år arbetat i olika grupper och på olika 

förskolor. En problematik jag har stött på i alla grupper är hur man ska förhålla sig till barn som inte 

vill vara med under olika aktiviteter, som bland annat under samlingen. I vissa grupper har man låtit 

de barn som inte ville vara med, göra något helt annat tillsammans med en annan pedagog. Det har 

ofta rört sig om barn som har haft svårt att sitta stilla eller som på olika sätt inte velat delta i 

samlingen. Dessa barn har istället dukat eller fått leka med något för sig själva. Pedagogerna har 

tyckt att de hittat en bra lösning eftersom den har lett till att ingen tvingats vara med på samlingen 

och att dessa stunder på så sätt blivit lugnare. Detta val har framstått som att det främjar barns 

inflytande i verksamheten. En annan variant på hur man hanterat denna situation är att de barn som 

inte har velat vara med fått sitta med i samlingen mot sin vilja, i en vuxens knä. Dessa olika 

förhållningssätt har väckt frågor hos mig, bland annat: Vilka kan konsekvenserna bli om barnen 

tvingas vara med och vad kan det leda till ifall barnen själva får välja? Vilken betydelse får det för 

barnets identitetsutveckling ifall det blir en vana att ställa sig utanför gemenskapen? Hur kan vi 

arbeta så att samlingen blir mer inkluderande? 

 

I diskussioner kring samlingen som jag haft tillsammans med kollegor och studiekamrater upplever 

jag ibland en stark kritik mot samlingen. Jag har själv varit kritisk mot den och har flera gånger 

under mina år i förskolan ifrågasatt den. Samlingen verkar för många vara en laddad stund, kanske 

just för att den förväntas gå till på ett visst sätt. Samlingen kanske upplevs som ett moment som 

sätter prov på ledarskapet. Eller att det är en stund då det ställs krav på barnen och på pedagogen, 

och kanske till och med orimliga krav? 

 

Viggo i berättelsen får representera de barn som återkommande inte vill vara med. Orsakerna till det 

kan vara varierande, som exempelvis barnets ointresse för aktivitetens innehåll eller pedagogernas 

sätt att hålla i aktiviteten. Genom att undersöka situationen med Viggo vill jag fördjupa mig i den 

övergripande frågan: Hur kan jag som pedagog förhålla mig till att vissa barn inte vill delta under 

samlingssituationer? 
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Syfte och frågeställningar 
 

Med denna essä vill jag undersöka de frågor jag ställs inför i situationen i berättelsen. Dels vill jag 

undersöka samlingens roll och betydelse i förskolan, både ur ett historiskt, men även ur ett 

pedagogiskt perspektiv. Jag vill dessutom undersöka vilka möjligheter barn ges till inflytande i 

samlingssituationer. Slutligen kommer jag att studera maktrelationen mellan pedagog och barn. Hur 

tar den sig i uttryck i situationen med Viggo?  

 

Följande fyra huvudfrågor kommer jag undersöka i min essä: 

 

1. Vad har samlingen haft för roll ur ett historiskt och pedagogiskt perspektiv och hur kommer det 

sig att samlingen har fått en sådan självklar plats i förskolans verksamhet? 

2. Vilka möjligheter till inflytande erbjuds barnen i samlings-situationen med Viggo? 

3.  Hur kan maktrelationen se ut mellan pedagog och barn? 

4. Hur kan jag som pedagog förhålla mig till när barn inte vill delta i samlingen?  

 

Metod och etiska överväganden 
 

Metoden jag kommer att använda mig av är ett essäskrivande. Michel de Montaigne sägs vara 

essäns fader, han gav år 1580 ut en samling texter med titeln Essais som på svenska kan översättas 

till ”försök” (Bech-Karlsen 1999, s. 47). Min essä skulle också kunna ses som ett försök, ett försök 

att närma mig min upplevelse i berättelsen, samt även ett försök att skriva fram det lärande den 

innehåller. Jag kommer i min essä att försöka ringa in det som skapar dilemmat; det som känns 

svårt. Essäskrivandet kan beskrivas som en tankeprocess och utgångspunkten är den egna 

livserfarenheten (ibid s. 47). Läsaren kommer att få följa mina tankar och reflektioner utifrån den 

självupplevda situationen, en situation som har väckt många funderingar hos mig. Genom att lyfta 

en konkret situation kan jag finna det allmängiltiga, det som andra pedagoger förhoppningsvis kan 

dra nytta av. I essäer pågår en dialog mellan den egna erfarenheten och andra tänkare där jag 

kommer att växla ståndpunkt och pröva olika positioner (Alsterdal 2014, s. 62). Jag kommer således 

att med hjälp av teorier att undersöka samt titta på min situation utifrån olika perspektiv. På detta 

sätt kan jag få en djupare förståelse för situationens tematik. Lotte Alsterdal som är forskare inom 

praktisk kunskap, skriver ”Vi kan skaka av oss ett misslyckande, lämna det bakom oss och gå 

vidare, eller ta tag i och försöka lära av det som hände”(Alsterdal 2014, s. 54). Genom denna 
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reflexiva process har nya tankar väckts hos mig, vilka har varit en stor hjälp för mig och har fört 

mig vidare till nya insikter. I texten ”Tänkandets gryning: Praktisk kunskap, bildning och Deweys 

syn på tänkande” skriver filosoferna Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz om 

reflektionens betydelse och vikten av att kunna betrakta situationer och sig själv utifrån. De skriver 

vidare om att reflektionsprocesser kan leda till att man börjar se på sig själv och på situationer på 

nya sätt (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 108ff). Det jag beskriver i berättelsen är något 

jag har fastnat i. Min förhoppning är att utveckla mina tankar samt att utvecklas som pedagog. 

Dessutom hoppas jag på att kunna ge läsaren nya infallsvinklar och sätt att förhålla sig till liknande 

situationer.  

 

Under rubriken Teoretiska utgångspunkter kommer jag att beskriva de teorier jag kommer att ta 

stöd av i mina reflektioner. Jag har valt att dela in mina reflektioner i olika områden. Under 

rubrikerna Fröbel och samlingens historia samt Samlingens form kommer jag att undersöka 

samlingens roll ur ett pedagogiskt och historiskt perspektiv. Här kommer jag dessutom att försöka 

ta reda på hur det kommer sig att samlingen fått en sådan självklar plats i förskolans verksamhet. 

Under rubriken Barns inflytande tittar jag närmare på vad själva begreppet kan stå för, samt vilka 

möjligheter till inflytande barnen erbjuds i berättelsens samling. Under rubrikerna Makt, motstånd 

och etik samt Normer vill jag undersöka maktrelationen mellan barn och pedagog, hur kan den se 

ut? Utifrån dessa beskrivna områden hoppas jag finna nya sätt att kunna förhålla mig till när barn 

inte vill delta i samlingen. 

 

 

Av etiska skäl har jag anonymiserat berättelsens personer. Varken personernas namn eller ålder 

överensstämmer med hur dessa förhöll sig i verkligheten. Fokus i min text ligger på situationen 

samt på mig som handlande subjekt. Personerna i texten är därför anonymiserade på ett sätt som gör 

det omöjligt att härleda dem till verkliga individer. Av etiska skäl har jag heller inte angett när eller 

var situationen utspelar sig. Det finns olika principer man bör ta hänsyn till i vetenskapliga 

undersökningar. En av de principerna är konfidentialitetskravet, som innebär att åtgärder måste 

vidtas för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer i texten (Vetenskapsrådet 

2015, s. 13).  
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Foucault och maktteori 
 

Utifrån Foucaults maktteori genom Roddy Nilssons bok Foucault: en introduktion (2008) kommer 

jag att undersöka hur maktrelationen mellan pedagog och barn kan se ut. Michel Foucault (1926-

1984) var en fransk filosof och idéhistoriker med särskild inriktning på psykologi och sociologi. 

Foucault intresserade sig för att beskriva hur makten utövades men även vad den åstadkom, det vill 

säga dess verkningar och effekter (Nilsson 2008, s. 85). Jag kommer att undersöka hur makten 

utövades i situationen med Viggo, samt undersöka vad dessa handlingar ledde till. Makt kan anses 

vara ett väldigt laddat ord och kan upplevas ha en negativ klang. Foucault beskriver makt som en 

naturlig del i alla sociala relationer vilket medför att det inte finns helt maktfria relationer (ibid, s. 

93). Jag kommer i min essä att använda mig av maktbegreppet genom att förhålla mig till makt som 

en del i alla relationer. Enligt Foucault bör makt studeras som något som cirkulerar i ett ständigt 

spel där olika krafter och verkningar griper in i varandra, omformas för att sedan upplösas (ibid, s. 

86). Foucaults maktteori går ut på att ingen kan äga makten, den omvandlas och utövas av alla 

parter i en relation. Foucault intresserade sig för den subtila och mindre uppseendeväckande makten 

(ibid, s. 94). Makt kan således utövas på olika sätt, det kan vara i form av blickar, ansiktsuttryck, 

kroppsspråk eller hur vi talar med varandra.  

Juul och relationskompetens 
 

Jesper Juuls teori erbjuder användbara perspektiv när jag undersöker olika delar av relationen 

mellan pedagog och barn. Jesper Juul är familjeterapeut som har haft stort inflytande på 

förskolepedagogik, han har tillsammans med familjeterapeuten Helle Jensen skrivit boken 

Relationskompetens: I pedagogernas värld (2003). Denna bok tar upp hur synen på barnuppfostran 

har förändrats från att man lämnat en lydighetskultur, till att ha utvecklat ett mer jämställt 

förhållande mellan barn och vuxna. Ett av de centrala begreppen i boken är relationskompetens, ett 

begrepp Juul beskriver som olika förmågor: Förmåga att ”se” det enskilda barnet, kunna se bakom 

barnets beteende. Denna kompetens utgör även förmåga att som pedagog vara autentisk i kontakten 

och kunna anpassa sitt eget beteende efter barnet utan att frånhända sig ledarskapet (Jensen & Juul 

2003 s. 124f). Jag tänker att dessa förmågor handlar om vilja att vara professionell i bemötandet av 

barnen och deras familjer. Integritet är ett annat av de centrala begrepp som Juul använder sig av, 

detta begrepp delar Juul in i inre och yttre ansvarstagande. Inre ansvarstagande bygger enligt Juul 
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på emotionella erfarenheter tillsammans med andra och beskrivs som människans egna gränser, 

behov, känslor och mål. Medan de yttre ansvarstaganden är ansvaret för de sociala och kulturella 

värden som bygger på teori, tanke och lärande (ibid, s. 38). Att bejaka sin integritet kan ses som att 

vara trogen sig själv. Begreppet lydnad beskriver Juul som motsatsen till att vara trogen mot sig 

själv, nämligen att handla som andra vill eller förväntar sig (ibid, s. 41). Med hjälp av Juuls teori 

kommer jag att undersöka hur man som pedagog kan förhålla sig till barns egen vilja vilket i sin tur 

är centralt i barns inflytande. 

Etiska teorier 
 

För att undersöka det etiska dilemmat i berättelsen har jag tagit teologen Jan-Olav Henriksens och 

filosofen Arne Johan Vetlesens bok Etik i arbete med människor (2013) till hjälp, i den beskriver de 

olika etiska förhållningssätt. Ett av de etiska förhållningssätt jag kommer att använda mig av är det 

nyttoetiska. Utifrån detta perspektiv är det mest rätta att göra det som gagnar majoritetens bästa, det 

som ger de bästa konsekvenserna (Henriksen et al 2013, s. 208). Ett annat etiskt förhållningssätt 

som jag kommer att använda mig av i mina reflektioner är det dygdetiska. Denna etik handlar om 

vad våra handlingar betyder för oss, samt hur de överensstämmer med bilden av den vi vill vara 

(ibid, s. 219).  

Samtida pedagogisk forskning 
 

Anette Emilson är fil.dr. inom pedagogik och utbildningsvetenskap och har i sin doktorsavhandling 

Det önskvärda barnet: Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och 

barn i förskola (2008) undersökt vilka värden som idag upplevs eftersträvansvärda i 

förskolefostran, samt hur dessa värden kommuniceras. Hon har kommit fram till att ”det önskvärda 

barnet” i förskolan ska vara omvårdande, demokratiskt och disciplinerat barn (Emilson 2008, s. 

104). Jag har valt att jämföra min studie med Emilsons för att jag precis som Emilson undersöker 

fostran i förskolan. Stämmer Emilsons bild av det önskvärda barnet överens med bilden av barnet 

jag vill fostra i samlingssituationen? 

 

Linda Palla är forskare inom specialpedagogik och har i sin studie undersökt hur barn skapas som 

subjekt när deras beteenden utmanar personal i förskolan. I hennes avhandling Med blicken på 

barnet (2011) har hon kommit fram till att personalen med hjälp av sin blick konstruerar barnet, 

samt formar sin styrning utifrån de behov personalen tror barnet behöver. Hon har kommit fram till 

att personalen skapar både en syn på barnet, men också en syn på sig själva som pedagog (Palla 
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2011, s. 165). Det blir intressant att jämföra Pallas studie med min eftersom jag också undersöker 

förhållningssätt gentemot barn som utmanar. Frågor som väcks hos mig utifrån Pallas studie är: Hur 

ser jag på Viggos beteende? Hur ser jag på mitt styrande?  

 

I Skolverkets artikel ”Vilka möjligheter och risker med barns inflytande?” (2013) framkommer 

betydelsen av inflytande för elevernas engagemang och lärande. Dock skriver Skolverket att det 

finns en risk att elevernas utmaningsnivå sänks ifall eleverna själva får välja, då de väljer 

skolmaterial som ligger på en lägre kunskapsnivå än vad de själva behöver. Artikelns slutsats är att 

det är viktigt att analysera elevers inflytande och fråga sig vem som egentligen får inflytande över 

vad och varför. Jag har valt att ta med denna artikel i min essä eftersom den problematiserar 

innebörden av barns inflytande. 
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Reflektion 
 

Fröbel och samlingens historia 
 

Vad har samlingen för historia? Pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) startade år 1837 en 

småbarnsskola som han sedan gav namnet Kindergarten. Lena Rubinstein Reich som är forskare 

inom pedagogik, skriver om att man under samlingen i Kindergarten satt i ring och sjöng 

(Rubinstein Reich 1996, s. 28f). Samlingen har en tradition med rötter långt tillbaka i tiden och 

själva formen verkar inte ha förändrats speciellt mycket sedan Fröbels tid. I min samling sitter vi, 

precis som man gjorde för snart 200 år sedan, i ring och med sång som fokus.  

 

Samlingen verkar ha blivit ett viktigt inslag i den svenska förskolepedagogiken under 1900-talet. 

Under samlingen växlade man mellan rörelse och koncentration, och den dagliga samlingen ansågs 

vara en viktig del av dagsrytmen (ibid s. 33ff). Samlingen i berättelsen beskrivs också som en viktig 

del av dagsrytmen. Denna syn på dagsrytmens betydelse kan ses i dagens läroplan för förskolan, då 

ett av förskolans uppdrag är att erbjuda barnen väl avvägd dagsrytm samt en balans mellan vila och 

andra aktiviteter (Skolverket 2011, s. 7). I min samling växlar vi precis enligt traditionen mellan att 

barnen förväntas koncentrera sig samt vara aktiva.  

 

Dock verkar samlingens roll och betydelse ha förändrats under åren och i vissa perioder har man 

sett den som viktig och i andra inte. Synen på samlingen verkar ha ett samband med synen på barns 

lärande. Under 1970-talet förändras förhållningssättet till samlingen och man börjar kritisera den för 

att vara för lärarstyrd. Enligt Barnstugeutredningen skulle man arbeta individualiserande, dialog 

mellan barnet och den vuxna ansågs viktigare än samtal i grupp (Rubinstein Reich 1996, s. 41). 

Men under 80-talet ändras synen på individen och samlingen får nu en viktig betydelse igen då man 

anser att den stärker samhörighetskänslan i gruppen (ibid s. 43). Idag värderas den enskilda 

individen lika mycket som gruppens betydelse. Mitt dilemma i situationen handlar till stor del om 

valet mellan att tillgodose individens eller gruppens behov. Frågor jag ställer mig är: Är min 

samling för lärarstyrd? Jag vill fånga alla barns uppmärksamhet i samlingen eftersom jag vill att alla 

ska vara med. Är det inte viktigt att alla är med i gemenskapen?  Hur ställer vi oss till samlingen 

idag? År 1998 skrivs Läroplanen för förskolan och i den nämns inte samlingen, ändå har den en 

självklar plats i förskolans verksamhet.  
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Jag funderar över de diskussioner jag deltagit i på min arbetsplats, där jag upplevt att pedagoger har 

ifrågasatt samlingens roll och tyckt att den inte har någon vidare betydelse. Dessa funderingar 

väcker tankar hos mig kring hur förskolans verksamhet skulle se ut utan ramar och rutiner. 

Rubinstein Reich skriver om att samlingens betydelse utifrån ett pedagogperspektiv är att den både 

skapar struktur och ordning, men också att den markerar en känsla av samhörighet och gemenskap 

(Rubinstein Reich 1993, s. 235f). Jag anser att båda dessa delar är viktiga för barnens tillvaro samt 

för deras lärande. Vi som pedagoger inom en verksamhet måste tro på det vi gör samt ha ett tydligt 

syfte med de aktiviteter vi erbjuder. Vi skapar mening tillsammans med barnen. Utan ramar eller 

rutiner skulle dagarna kanske kännas som ett kaos. Samlingen samt andra styrda aktiviteter kan för 

barnen skapa trygghet och inge en känsla av kontroll över tillvaron. Att samlas kan också skapa en 

samhörighetskänsla, vilket är viktigt för gruppens relationer. Samhörighetskänsla ger varje barn en 

känsla av att vara en del av gruppen och av ett sammanhang. 

 

Samlingens form 

 

I många sammanhang samlas människor i ring, vid exempelvis sammanträden, inför matchen, runt 

lägerelden och så vidare. Att samlas i ring verkar ha djupa rötter i mänsklighetens historia och 

ringen kan ses som en symbol för helhet och enhet. Rubinstein Reich skriver att man i 

Fröbelpedagogiken såg cirkeln som en symbol för oändlighetsbegreppet. Genom att placera barn i 

ring blev barnet en del av gemenskapen och den gudomliga enhet som man ansåg att alla var en del 

av (Rubinstein Reich 1993, s. 93f). Vad händer ifall en individ regelbundet bryter sig ut ur 

gemenskapen? I en ring ser alla varandra och fokus riktas mot det man samlats kring. När jag läser 

om Fröbels pedagogik upptäcker jag att även jag har en idé om att barnet blir en del av 

gemenskapen i ringen, dock inte av religiös karaktär. Jag beskriver i berättelsen hur jag upplevt att 

samlingen har stärkt gruppen eftersom vi i samlingen gör något tillsammans. Jag beskriver moment 

i samlingen där varje barn uppmärksammas, då vi exempelvis sjunger om varje barns namn eller 

momentet där varje barn frivilligt fått stå i centrum och ta upp något ur samlingsväskan. Då Viggo 

inte deltar under dessa moment upplever jag honom som utanför. Jag tänker mig att ett barn kan ha 

svårt att se sig i ett gruppsammanhang ifall det inte deltar då gruppen är samlad. Vårt syfte med 

samlingen under perioden då berättelsen utspelade sig var just att samla och stärka gruppen. Hade vi 

haft ett annat syfte med samlingen kanske inte allas deltagande varit lika viktig. Om man inte kan 

vara en del av gemenskapen i andra sammanhang, blir samlingen den enda stund på dagen som 

möjliggör känslan av samhörighet. Kan Viggo ha känt sig som en del av gruppen och gemenskapen 

även då han gjorde annat? 



 16 

 

Jag reflekterar vidare kring samlingen och kommer fram till att vi dagligen samlas kring olika saker. 

Det kan vara att ett barn har upptäckt en snigel ute på gården eller att vi samlas kring en bok i 

soffan. Dessa stunder är frivilliga och sker oftast spontant genom att ett barn tar initiativ till det. 

Min oro i berättelsen sätts igång då Viggo lämnar samlingsringen. Jag frågar mig själv hur jag hade 

reagerat ifall ett barn lämnat en spontan samlingsstund då vi exempelvis hittat en snigel? När jag 

funderar på det tänker jag att jag kanske inte ens hade noterat det. Hade jag gjort det skulle jag nog 

bara tänkt att de som är intresserade och tycker att det är kul är de som stannar. På vilket sätt skiljer 

sig då den spontana stunden med den planerade samlingen? Finns det något i den planerade stunden 

som är viktigare än i den spontant uppkomna? Den skillnaden jag tycker dessa olika samlingstyper 

har, är att i den planerade samlingen är det pedagogen som styr medan det i den spontana stunden är 

barnet som visar vägen. Hur skulle Fröbel ha förhållit sig till dessa frågor? Han lade enligt 

Rubinstein Reich stor vikt vid den fria leken och såg pedagogers aktiviteter som komplement till 

den. Enligt Fröbel ger barn i leken uttryck för sitt inre (Rubinstein Reich 1993, s. 92). Fröbel hade 

nog tyckt att den spontana samlingsstunden kring snigeln var viktigare. Detta eftersom den uppkom 

i den fria leken och på så sätt kom inifrån barnet, samt var mer av ”äkta” intresse. Jag inser att jag 

delar denna tanke. Samtidigt tror jag inte att man kan värdera olika lärandestunder, eftersom det 

sker lärande i alla situationer. Men det kan vara viktigt att ha i åtanke att spontana stunder är minst 

lika viktiga som de planerade. Viggo kan ha känt sig som en del av gruppen och gemenskapen även 

då han gjorde annat. Han kan ha känt mer gemenskap i situationer där han själv tagit initiativ eller 

under stunder han funnit mer roliga och intressanta än just samlingen.  

 

Kan det vara så att även samlingens innehåll har övergått till att bli form? Att innehållet har blivit 

tradition och inget man direkt reflekterar över? Rubinstein Reich beskriver samlingen som en ritual 

och menar att samlingen många gånger inte innehåller något lärande för barnen utan att den istället 

endast innehåller trygghets- och ordningsritualer (Rubinstein Reich 1993, s. 189). Det är viktigt att 

man som pedagog reflekterar över samlingens innehåll och form, och att man inte bara har 

samlingen för samlingens skull.  

 

Samlingens innehåll och form kan variera, samlingen måste inte gå till på ett visst sätt. De regler 

man sätter upp och hur man upprätthåller dem beror på vilka mål man har samt hur vi pedagoger 

leder. Barnen har under hela förmiddagen fått leka med det de vill leka med och har stundvis varit 

utspridda i lokalerna eller utomhus. Samlingen har för vår grupp fungerat som en trygg rutin. Den 

har känts viktigt för vår dagsrytm, en stund då vi samlats, där vi ser varandra och sjunger 
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tillsammans. Denna stund är viktig, men det betyder inte att den är viktigare än andra stunder. Det 

själva samlingsstunden erbjuder är att alla är samlade, samt att den leds av en pedagog. På vilket 

sätt utgår den från barnens intresse? Vilka möjligheter till inflytande erbjuds barnen i den? Vad 

innebär begreppet barns inflytande? Dessa frågor leder vidare till nästa del som jag kommer att 

undersöka. 

 

Barns inflytande 

 

Förskolan skulle kunna betraktas som ett minisamhälle, där barnen är medborgarna och 

pedagogerna de styrande. I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är och i 

Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och 

för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket 2011, s. 12). 

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter, samt om möjligheten att få vara 

med och bestämma. Att arbeta demokratiskt beskriver Skolverket som att alla har möjlighet att 

påverka och delta i beslutsfattande. Detta förutsätter att barn och elever känner till vilka villkor och 

ramar som gäller i olika situationer. Det handlar enligt Skolverket om att ge eleverna demokratins 

verktyg, reellt inflytande samt väcka deras vilja och engagemang att använda dessa verktyg 

(Skolverket 2013). Utifrån Skolverkets text verkar inflytande handla om att förbereda barnen för att 

bli demokratiska medborgare, om att visa dem att de kan påverka. Jag funderar på vilka 

skyldigheter man har som medborgare? Man har som skyldighet att följa lagar, betala skatt och så 

vidare. I förskolans minisamhälle skulle skyldigheter kunna vara att respektera andra och följa de 

regler som förskolan har.  

 

Barn ska ges möjlighet till inflytande i förskolan. Men vad själva begreppet innebär i praktiken kan 

upplevas oklart. Elisabeth Arnér som är forskare inom pedagogik beskriver begreppet som att det 

handlar om att barn ska ges möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt, genom att lärare i 

sin planering av verksamheten utgår från barns erfarenheter, intressen och initiativ (Arnér 2009, s. 

14). Arnérs beskrivning av barns inflytande handlar om indirekt sådant. Barnens möjlighet till 

inflytande är beroende av hur pedagogerna tar tillvara barnens intressen, samt hur pedagogerna 

planerar verksamheten. Hur tolkar jag barns inflytande utifrån Juuls teori om relationskompetens?  

 

När min kollega Sandra föreslår att Viggo ska komma när han vill håller jag delvis med henne 

samtidigt som det känns fel att inte försöka. Juul skiljer på barns lust och barns behov och menar att 

det är pedagogen som måste ha ansvar för helheten i barnets liv eftersom den vuxne har en 
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överblick som inte barnet har. Däremot lyfter han fram hur viktigt det är att barnets lust ska 

respekteras och lyssnas till och tas med i beräkningen så långt det går (Jensen & Juul 2002, s. 109). 

Ett barn kan veta vad hen vill och vad hen har lust med, men barnet kanske inte alltid vet vad det 

behöver. Jag anser att man inte bör överlämna det ansvaret till barnet. Man ska alltid lyssna på 

barnet och bekräfta det, men målet behöver inte vara att barnet ska få sin lust uppfylld. Det kan vara 

viktigare att man som pedagog tar ansvar för barnets behov. Men är det inte kränkande för barnet att 

tvingas vara med mot sin vilja? Enligt Juul är det förskolans roll och pedagogens ansvar att skapa 

relationer som ger barnet lust att vilja. Lust genereras av att känna sig respekterad och jämlikt 

behandlad (ibid, s. 57). Att försöka få med Viggo på samlingen ska inte handla om att Viggo ska 

lyda den vuxne. Istället kan jag locka in Viggo genom att väcka en lust och nyfikenhet hos honom. 

Lusten att till exempel vilja delta i gruppaktiviteter kommer inte av sig självt, utan måste 

underhållas. Det är den vuxnes ansvar att väcka barnets lust.  

 

Förutom att väcka en lust och nyfikenhet hos Viggo så är det viktigt att jag bemöter honom med 

respekt. Juuls resonemang lyfter vikten av att vårda relationerna och alltid bemöta andra människor 

med respekt. Att respektera andra handlar inte om att alla ska få vad de vill utan istället om att bli 

sedd och lyssnad till. I samlingssituationen med Viggo skulle man istället för att låta Viggo få göra 

precis vad han vill eller tvinga honom, först och främst fråga honom och lyssna på honom. Skulle 

det vara så att barn inte med ord kan förklara vad hen menar så tror jag att man som pedagog får 

testa olika sätt och se hur barnet svarar på dessa. Barn förstår många gånger mer än de kanske kan 

uttrycka.  

 

Emilson beskriver i sin forskning olika sätt som lärare använder sig av för att upprätthålla kontroll i 

samlingen och hur dessa olika sätt påverkar barns inflytande. Enligt Emilson behöver en stark 

lärarkontroll inte nödvändigtvis begränsa barns inflytande, det är istället hur man upprätthåller 

kontrollen som påverkar barns möjligheter till inflytande. Kommunikativ kontroll kan gynna barns 

inflytande och beskrivs som ett sätt att försöka närma sig barnets perspektiv genom att använda en 

lekfull röst, vara emotionellt närvarande och ge respons till barnet (Emilson 2008, s. 79). Man 

behöver inte vara rädd för att upprätthålla kontroll eller ordning, utan istället fundera på hur man 

kan göra det på ett sätt så att barnen kan få inflytande. I vår samling skulle vi exempelvis kunna 

fråga varje barn ifall de vill ta upp något ur samlingsväskan, istället för att endast be dem göra det. 

Vi använder oss av lekfullhet och uppmärksammar det positiva och lustfyllda, men vi skulle 

förutom att uppmuntra Viggo behöva närma oss hans perspektiv. 
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Kan en lärarstyrd aktivitet som min samling ge barn möjligheter till inflytande? I Läroplanen för 

förskolan står det att ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten”(Skolverket 2011, s. 

12). Hur kan man planera en samling där alla barns olika behov och intressen tillgodoses? 

Samlingen jag beskriver i min berättelse innehåller inslag av sång och musik. Att vi använde oss av 

det innehållet var både för att barnen visade glädje och intresse för just sången och musiken. Vi 

valde även innehållet för att förskolan enligt läroplanen ska se till att varje barn utvecklar sin 

skapande förmåga genom bland annat sång och musik (ibid, s. 10). Sångerna vi sjöng valde vi bland 

annat utifrån vilka sånger barnen visade mest engagemang för. Jag tycker det är viktigt att skilja på 

inflytande i direkt eller indirekt mening. Man skulle kunna se de sångval vi i vår planering tagit 

fram inför samlingen som möjligheter till barns inflytande. Inflytande av det slaget skulle kunna ses 

som indirekt inflytande. I andra situationer som i barnens lek har de ett direkt inflytande, då är det 

barnen som själva styr och bestämmer. Elisabet Doverborg är forskare inom pedagogik, 

kommunikation och lärande. Doverborg et al skriver om att förskolans undervisning inte bara kan 

bygga på att pedagoger lyssnar in barnen och låter dem styra verksamhetens innehåll. Enligt 

Doverborg et al, bör pedagogerna vara lika aktiva som barnen genom att inspirera, få barnen 

intresserade och rikta barnens uppmärksamhet mot det som de förväntas lära sig något om 

(Doverborg et al 2013, s. 13f). Det skulle inte fungera att hålla i en verksamhet där barnen i alla 

situationer gavs direkt inflytande. På samma sätt som ett samhälle inte skulle fungera ifall alla fick 

göra det de ville när de ville. 

 

Lärarledda aktiviteter utesluter inte möjlighet till barns inflytande. En verksamhet kan bestå av att 

pedagogerna lyssnar in barnen och utgår från barnens intresse och lek, men även att pedagogerna 

startar upp aktiviteter och lekar. Det ena behöver inte utesluta det andra. Jag menar att det viktiga är 

samspelet mellan varandra, att man utbyter tankar, idéer och skapar kunskap tillsammans. Det kan 

nog vara svårt att möta alla barns intressen och behov i en och samma samlingssituation. Istället kan 

man variera samlingens innehåll, så att varje barn ges möjlighet till engagemang. Dock tror jag det 

är viktigt att barnen får övas i att delta även då deras egna samlingsönskemål inte uppfylls.   

 

Jag fortsätter att leka med tanken om förskolan som ett minisamhälle och barnen som medborgarna. 

Jag använder mig av Foucaults maktteori för att undersöka barnens möjlighet till att kunna påverka. 

Hur ser maktrelationen ut mellan pedagog och barn? Foucault ser inte staten som makten, utan att 

statens makt bara är en effekt av de traditioner som möjliggör den (Nilsson 2008, s. 84). Vi 

pedagoger är inte makten. Vi har en styrande roll och vi fattar beslut som påverkar gruppen. Makt 
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måste enligt Foucault analyseras som någonting som cirkulerar, den finns aldrig här eller där (ibid, 

s. 86). Jag tänker mig att barn har inflytande och ska ha det. Vi pedagoger styr samtidigt som 

barnen också är med och styr. Många av de aktiviteter jag planerar tar ofta ny form då barnen visar 

vägen. I en samling för en hel barngrupp kan det dock vara svårt att vara lika flexibel som med en 

mindre grupp. På ett sätt är barnen även med och påverkar samlingens innehåll genom att vi valt 

detta utifrån deras intressen. Detta givande och tagande skapar på ett sätt ett ömsesidigt förhållande 

där jag som pedagog försöker fånga barnens nyfikenhet samt deras lust att lära, vilket i sin tur är 

beroende av att barnen tycker att det är intressant och lustfyllt. Foucault skriver om att det inte finns 

något allmänt mönster för maktrelationer, ingen binär och genomgående motsättning mellan de som 

bestämmer och de som det bestäms över (ibid, s. 92). Hur maktrelationer förhåller sig mellan barn 

och pedagoger kan se olika ut i olika grupper. Min tolkning av Foucaults resonemang är att det inte 

skulle finnas något bestämt mönster, alla kan påverka och påverkas. Att jag skriver denna text är ett 

tecken på att jag blivit påverkad av situationen med Viggo. 

 

Samlingssituationen med Viggo är komplex, jag vill både att Viggo skall delta samtidigt som jag 

vill erbjuda barn inflytande. Att låta Viggo välja själv ifall han ska delta skulle innebära inflytande. 

Men att erbjuda Viggo valfrihet kan också innebära att han går miste om något. Vad är det han kan 

gå miste om? Enligt Skolverkets artikel ”Vilka möjligheter och risker finns med elevinflytande?” 

kan inflytande för en grupp senare resultera i att de får det tuffare i skolan eller i samhället. Detta 

eftersom eleverna väljer skolmaterial som ligger på en lägre kunskapsnivå än vad de själva behöver 

(Skolverket 2013). Kan det vara så att förskolebarnens utvecklingsmöjligheter hämmas ifall de får 

bestämma vad de ska vara med på eller inte? Samlingen skulle kunna ses som förberedande 

skolundervisning med tanke på att barnen i den övas i att sitta i grupp, lyssna på andra, våga ta 

plats, ta instruktioner och så vidare. Ifall Viggo erbjuds valfrihet kanske han kommer fortsätta att 

avstå. Detta skulle i sin tur kunna resultera i att han får det svårare i skolan, då skolan oftast kräver 

mer anpassning än vad förskolan gör.  

 

Jag tror inte att problemet ligger i att barn ges för stort inflytande, utan istället i de höga 

förväntningar och krav samhället ställer på barn och elever. Något som stör mig i tanken om att 

förskolan ses som skolförberedande är varför skolan inte istället anpassar sig efter förskolan. Jag 

anser att skolan i många avseenden har en gammeldags syn på kunskap och lärande som skulle 

behöva utvecklas och förnyas. Skolan skulle i många fall kunna tillägna sig förskolans syn på 

lärande. Jag kan hålla med om att det är viktigt att reflektera kring vem som ges inflytande, varför, 

samt vad inflytande kan innebära. Frågar man som pedagog alla barn inför varje aktivitet ifall de 
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vill delta eller inte, innebär det troligtvis att några barn aldrig vill delta. Som pedagog är det då 

väldigt svårt att veta ifall alla barn verkligen får ta del av allt som förskolan erbjuder. Jag tycker 

istället att det är viktigt att ge så mycket indirekt inflytande som möjligt. Till exempel genom att 

använda sig av det barnen eller elever är intresserade av i verksamheten, vilket kan bidra till att de 

vill vara med. Under nästa rubrik Makt, motstånd och etik, kommer jag att utforska Viggos 

motstånd samt varför Viggo inte vill vara med.  

Makt, motstånd och etik 
 

Hur kan man tolka Viggos avståndstagande, varför vill han inte? I min berättelse beskriver jag hur 

Viggo aldrig vill vara med, han har gjort motstånd till att sitta ner och lämnar samlingen så fort den 

börjar. Vad kan det finnas för orsaker till att Viggo inte vill vara med? Kan det vara att Viggo inte 

vill sitta ner? Förknippar han kanske samlingen med måsten? Kan det vara så att vuxna generellt 

drar slutsatser kring barn utan att i kontakt med dem utforska vad det kan handla om? Juul menar att 

barns motstånd inte är ett uttryck för oansvarighet eller avsiktligt angrepp mot vuxnas makt, utan 

istället ett sätt att behålla sin integritet. På samma sätt som vi vuxna i grupp kan behöva ta en paus 

eller gå in i oss själva, för att sedan åter kunna delta i gemenskapen. (Jensen & Juul 2002, s. 43). Att 

göra motstånd skulle kunna vara barnets sätt att delta i gruppen på barnets egna villkor. Jag behöver 

som pedagog inte ta motståndet personligt eller oroa mig över att man som ledare inte är tillräckligt 

tydlig. Juul skriver vidare om detta med att införa mer regler och disciplin inte hjälper, utan att 

konsekvenserna istället blir det motsatta. Det måste enligt Juul därför ges utrymme för 

självständighet och motstånd i grupper för att de ska samarbeta (ibid, s. 44). Jag håller med Juul 

men jag tror även att det är viktigt att individens motstånd inte ges för stort utrymme. Det är viktigt 

att man försöker hitta en balans mellan att som individ kunna påverka men också att kunna anpassa 

sig ifall man ska fungera i en grupp.  

 

Varje individ har sina behov, intressen och sin integritet. För vems behov ska man anpassa 

situationen efter? Är det Viggos, de andra barnens eller mina önskemål? Vems integritet är 

viktigast? Den frågan är svår att svara på och jag anser inte att det finns ett enda svar. Utifrån ett 

Nyttoetiskt perspektiv är det mest rätta att göra det som gagnar majoritetens bästa, det som ger de 

bästa konsekvenserna (Henriksen et al 2013, s. 208). Majoritetens bästa skulle i mitt fall vara 

gruppens bästa, i majoriteten skulle även pappans önskemål om att Viggo deltar i samlingen kunna 

ingå. De andra barnen verkar vilja fortsätta samlingen och verkar finna den meningsfull. Utifrån ett 

nyttoetiskt perspektiv skulle det mest rätta vara att försöka få Viggo att anpassa sig efter gruppen. 
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Men att förhålla sig till dilemmat på ett sådant vis känns för mig fel. För det första känns det fel att 

majoriteten ska få styra hur en individ ska behandlas. Som jag skrev inledningsvis i detta stycke har 

varje individ sina behov, intressen och sin integritet. Min bild av integritet är att den är som 

människans skydd, som en helig del av människan som ska respekteras. Jag tänker mig att 

integriteten är något som gör varje person unik, som utgör en plats i varje människa där denne får 

vara och känna precis som den vill. Allas behov ser olika ut och behöver bemötas på olika sätt. Var 

och en har rätt att bli respekterad. Dessutom tror jag att det är svårt att räkna ut vilka konsekvenser 

ens handlande kommer att leda till, det är svårt att veta vilka konsekvenser som är de bästa. Det 

som däremot kan vara givande med att använda sig av ett nyttoetiskt synsätt är att man tittar på 

varje situation som unik, vilket är viktigt i yrken där man möter människor. Alla människor är olika 

och har olika behov. I nyttoetiken är målet det viktigaste. Själva handlingen blir då ointressant 

eftersom den endast blir ett medel för att nå målet (ibid, s. 210). Tanken på att nå ett mål oavsett 

vilka medel jag tar till går helt mot min yrkesetik. De handlingar jag utför ska enligt mig alltid 

bygga på respekt och tillit.  

 

Att förhålla mig till dilemmat på ett dygdetiskt sätt verkar ligga mig varmare om hjärtat. Dygdetik 

handlar om vad våra handlingar betyder för oss, samt hur de överensstämmer med den man vill vara 

(ibid, s. 219). Jag frågar mig själv vem jag vill vara som förskollärare samt vilken kultur jag vill 

vara med om att skapa i min grupp? Jag funderar även kring vad jag vill förmedla till Viggos pappa. 

I berättelsen vet jag inte hur jag ska förhålla mig till att Viggo inte vill vara med, vilket gör det svårt 

för mig i mötet med pappan. Jag skulle på ett ärligt sätt vilja förklara för honom hur jag tänker kring 

Viggo och samlingen. I dygdetik uttrycker handlingarna något om oss själva (ibid, s. 219). I 

berättelsen väljer jag att avdramatisera situationen, detta för att minska pappans oro. Man skulle 

kunna tolka det valet av handling ur ett nyttoetiskt perspektiv, eftersom den leder till en positiv 

konsekvens. Dock undanhåller jag något för pappan, vilket känns fel. Uppriktighet är något jag 

strävar efter i min yrkesroll, vilket skulle kunna ses som en dygd jag vill uppnå. Att söka utveckla 

dygd är ett sätt att utveckla vilka vi är, så att vi bättre kan förverkliga oss själva (ibid, s. 222). Det är 

viktigt att utveckla sig själv i sin yrkesprofession, dock kanske det finns en risk att man utifrån ett 

dygdetiskt sätt endast handlar utifrån ett självförverkligande mål och glömmer bort hur det blir för 

de andra. Hur blir det i det långa loppet ifall Viggo får välja att delta och inte övas i att lyssna på 

andra? Det kan ju leda till att Viggo lär sig att endast fokusera på sig själv som individ och inte 

utvecklar gruppfokus.  
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Hur kan jag få med de barn som inte vill vara med i samlingen utan att det för dem upplevs som 

kränkande? I berättelsen beskriver jag hur arg Viggo har blivit de gånger min kollega försökt få 

med honom på samlingen. Enligt Foucault är maktens främsta uttryck inte repression eller förtryck, 

han menar att makthandlingar i allmänhet är en följd av logiskt grundade beräkningar (Nilsson 

2008, s. 87ff). Ett maktutövande som min kollega använder sig av behöver inte innebära att hon vill 

tvinga Viggo för tvingandets skull, utan använder sig av den metoden för att hon tror på idén om att 

samlingen är viktig för alla. Hon har förhoppningsvis en plan eller ett mål med sin handling. Dock 

ser jag inte detta som en bra lösning och vill undvika tvång och istället hitta en lösning där Viggo 

deltar på eget initiativ. I en maktkamp mellan ett barn och en vuxen ser jag att den vuxne i 

slutändan har ett övertag med tanke på den vuxnes fysiska storlek, språk samt den överblick och 

position vuxna har. Jag anser att det ligger i pedagogens ansvar att aldrig missbruka detta övertag. 

Relationen mellan barn och vuxna är enligt Juul asymmetrisk eftersom den vuxne representerar mer 

makt, den vuxne alltid har ansvar för relationens kvalitet (Jensen & Juul 2002, s. 106). Den vuxne 

kan aldrig skylla på barnet när en vuxen-barnrelation inte fungerar bra. Gör man det, lägger man 

ansvaret på barnet som då riskerar att utveckla en negativ självbild (ibid, s. 42).  

 

Viggos motstånd väcker en frustration hos mig, samt en osäkerhet kring hur jag som pedagog bör 

hantera denna situation. Jag har svårt att förhålla mig till motståndet och vet inte hur jag borde 

bemöta det. Foucault beskriver att där makten finns, finns också motstånd (Nilsson 2008, s. 92). 

Man kan utifrån Foucaults resonemang se motstånd som en naturlig del i en maktprocess. 

Motståndet skulle också kunna ses som en form av makt, vilket man kan uppleva att både barn och 

vuxna tar till i maktkamper. Jag beskriver till exempel maktkampen mellan min kollega Sandra och 

Viggo, där Sandra försöker få Viggo att sitta med på samlingen. Ifall motstånd kan ses som en del i 

en maktrelation skulle även barn kunna utöva makt och hamna i överläge, lika mycket som en 

vuxen. I samlingssituationen skulle man kunna uppfatta mig i underläge och Viggo i överläge då 

han lämnar samlingen för att sedan rusa in i den med vagnen. Dock tror jag inte att Viggo utför 

dessa handlingar med avsikt att utöva makt. Maktutövande kan utifrån Foucaults teori ske medvetet 

men också omedvetet och oavsiktligt (Nilsson 2008, s. 86). Mitt maktutövande väcker troligtvis 

motstånd hos Viggo vilket bidrar till att han till exempel lämnar samlingen, dock tror jag att hans 

handling var oavsiktlig.  

 

Vilka fler slags känslor väcker Viggos motstånd i mig? Det väcker en oro i mig, en oro kring en risk 

att Viggo kanske hamnar utanför. En oro som även föräldern verkar känna, vilket troligtvis i sin tur 

kommer att påverka min inställning till Viggos deltagande på samlingen. Foucault beskriver hur 
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makt inte är något som låter sig förvärvas, fråntas eller delas. Det är något som utövas från 

oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga situationer (ibid, s. 91). Makten i denna 

berättelse finns utifrån Foucaults teori inte hos någon enstaka individ. Den finns varken hos mig, 

föräldern eller Viggo. Detta eftersom makten inte kan ägas av någon eller finnas i oss. Utan den kan 

endast utövas av oss alla på olika sätt och påverka varandras handlingar på olika sätt, vilket den i 

detta fall verkar göra. Har man med ett eventuellt motstånd i beräkningen kanske man inte blir lika 

upprörd eller stött ifall det uppstår. Motståndet kan nog bli lättare att bemöta ifall man ser den som 

en naturlig del i en maktprocess. Förskolans makt över barnet behöver inte ses som negativt 

förtryckande, den kan också ses som något som skapar villkor för det sociala fältet och för det som 

håller ihop gruppen. ”Makten blir på så vis produktiv och kan exempelvis skapa möjligheter för 

barns utveckling och lärande” (Palla 2011, s. 52). Ramar, rutiner och styrande behövs för att skapa 

trygghet, utmaning och erbjuda möjlighet till barns inflytande. All dominans är enligt Foucault 

makt men all makt är inte dominans (Nilsson 2008, s. 93).  

 

Viggo i berättelsen följer inte de ”outtalade reglerna”. Jag funderar på hur Viggo ställer sig utanför 

och går sin egen väg. Ser man förskolan som ett minisamhälle skulle man kunna se Viggo som en 

rebell. En tanke som slår mig är att Viggos sätt att säga ifrån är en styrka, det är modigt av honom 

att våga stå upp för sig samt modigt att våga gå mot normen. Han säger ifrån och visar det med hela 

sin kropp, vilket andra barn i gruppen kanske inte vågar göra. Denna tanke leder vidare till att vilja 

undersöka de ”outtalade reglerna” i samlingen, det vill säga normerna. 

Normer 
 

Generellt sett är normen i samlingssituationen att barnen ska sitta ner, de ska delta och ska tycka att 

det är kul. Detta är inget som jag medvetet strävar efter eller kan stå för. Däremot kan jag se mig 

förstärka denna norm då jag konstaterar för Viggo att ”det blir trevligare” ifall han sitter med oss. 

När Viggo går utanför denna norm betraktades hans sätt som ”onormalt” och kanske ”otrevligt”. 

Foucault beskriver normalisering som en form av makt där individen förväntas inordnas i det som 

framställs normalt (Nilsson 2008, s. 90). Genom att ha samling som en daglig rutin där alla 

förväntas delta skapas normer och osynliga regler som vi förhåller oss till. Att Viggo inte deltar i 

samlingen blir automatiskt ett regelbrott då alla andra deltar. Normer skapas vare sig vi vill eller 

inte. Normerna i sig behöver inte betyda något negativt men det är viktigt att man funderar kring 

hur man förhåller sig till dem.  
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Kanske det är normerna och sammanhanget man behöver ändra på, istället för barnets beteende? 

Palla skriver om hur förskolepersonalen antingen konstruerar barn till det ”normala barnet” eller till 

det som avviker (Palla 2011). Blir vi arga på Viggo för att han inte beter sig enligt normen? Jag tror 

inte att han kör runt med vagnen i samlingsringen för att förstöra, det känns som det är något annat 

han vill. Han kanske gör detta för att han vill vara med, fast på sina villkor. Det känns oansvarigt av 

oss att bara reagera och inte agera. Det känns som vi istället ska försöka se bakom hans beteende 

och förstå vad han vill. Jag vill inte bara se honom som en som avviker, som en ”onormal”. Jag vill 

istället se hela honom och förstå honom. Enligt Palla visar hennes studie hur det finns en risk att de 

olika sätt att kategorisera barnet blir förenklade och statiska bilder av hur barnet är som individ och 

kan begränsa utrymmet för barn att vara och göra på olika sätt (ibid, s. 160). Kanske behöver vi i 

förskolan eller i hela samhället bredda ramarna för vad som ska anses vara ”normalt” beteende. Det 

finns risker men också möjligheter med att bestämma sig för vad det enskilda barnet klarar av eller 

inte. Vi kanske tolkar barnets beteende på ett sätt och tror att det har med barnets förmåga att göra 

när det i själva verket har med situationen att göra. Man ska nog undvika att bestämma sig för hur 

barn är och se dessa uppfattningar som sanningar. I situationen med Viggo ser jag risker med att 

låta Viggo själv få bestämma, till exempel att Viggos frånvaro i samlingen blir en norm. Att det blir 

en vana för Viggo att inte vara med. Genom att inte vara med skulle man kunna riskera att Viggo 

hamnar utanför gruppen, att Viggo inte övas i ett gemensamt fokus utan endast fokuserar på sig 

själv som individ. Att låta Viggo själv få välja riskerar även att förändra samlingens normer. De 

andra barnen kanske börjar ta efter Viggos sätt, vilket skulle kunna leda till att samlingen inte skulle 

fungera. 

 

Viggos motstånd väcker förutom frustration och oro, även en känsla av vanmakt hos mig; en känsla 

av att hur jag än gör blir det inte bra. I min berättelse beskriver jag hur kul det känns att hålla i 

samlingen då de flesta barnen verkar uppskatta den. Hur blir det för mig som pedagog då jag 

erbjuder något som ett barn avvisar? Kan det finnas en risk att jag som pedagog tar det personligt 

och låter mina känslor styra mitt handlande? Henriksen et al beskriver hur man i yrken där man 

arbetar med människor, kan bli känslomässigt påverkad. De skriver om svårigheten i att både kunna 

mötas av sina egna och av den andres känslor, samtidigt som man i sin yrkesroll ska hålla en distans 

till dem (Henriksen et al 2013, s. 160). Det går inte att undvika att bli känslomässigt påverkad när 

man arbetar med människor. I situationen med Viggo måste jag både sätta mig in i hur han känner 

det samtidigt som jag själv blir känslomässigt påverkad av att bli avvisad. Förutom att förhålla mig 

till mina egna samt till Viggos känslor, måste jag som pedagog även ta hänsyn till de andra barnen 

och försöka känna in hur de upplever situationen. Utifrån denna beskrivning ser jag att situationen 
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är väldigt komplex och svårhanterlig. Det är viktigt att utveckla förmågan att kunna fundera och 

reflektera över liknande situationer (ibid, s. 160). Detta för att skapa distans till de situationer man 

ställs inför, annars kan det finnas en risk att man blir alltför känslomässigt indragen och inte kan se 

på situationen utifrån.  

 

Som pedagog är det viktigt att inte ha en bestämd bild av hur ett barn är eller stirra sig blind på 

barns beteende. Hur kan man som pedagog hantera de känslor som uppkommer i samband med 

barns motstånd? Juul skriver att barn-vuxenrelationer där den vuxne vill ändra på barnets beteende 

är dömda att misslyckas. Detta för att barnet inte känner sig respekterat, barnet känner istället 

endast av den vuxnes krav (Jensen & Juul 2003, s. 156). Att bara se barnets beteende som det 

huvudsakliga problemet hjälper ingen. Det är viktigare att försöka möta barnet i ett jämlikt samtal 

där man lyssnar på barnet. Som pedagog borde man även fundera över vilka förväntningar och krav 

man har på barnet.    

 

Kan det vara så att jag ställer för höga krav på Viggo? Emilson (2008) har i en av sina studier 

kommit fram till att ”det önskvärda barnet” i dagens förskola är omvårdande, demokratiskt och 

disciplinerat. Hon beskriver vidare ”det önskvärda barnet” som ett barn som kommer överens med 

andra, som engagerar sig och deltar i gemenskapen, som ändå självständigt och anpassar sig till 

rådande ordning genom att lyssna på den vuxne (Emilson 2008, s. 82).  När jag ser på min egen 

uppfattning av ”det önskvärda barnet” tänker jag att det ställs höga krav på barnen. De ska utveckla 

självständighet samtidigt som de ska anpassa sig till gruppen. Jag tycker att dessa värden är viktiga 

att sträva efter i fostran av barn. Dock misstänker jag att vi vuxna ibland har föreställningar om att 

barn redan i förskolan ska leva upp till dem, när de i själva verket övas i dem. Det finns nog ingen 

människa som klarar av att leva upp till ”det önskvärda barnet”. Att låta Viggo själv få välja ifall 

han ska vara med eller inte skulle även kunna ses som respekt för hans vilja, som respekt för Viggo 

som person. Jag behöver fundera över mina förväntningar på barnen och mitt sätt att styra. 

 

Hur vill jag styra? Hur viktigt är pedagogens styrande? Palla skriver om att styrande kan handla om 

olika sätt att reflektera och agera med avsikten att vägleda, forma eller reglera såväl andras beteende 

som det egna jagets (Palla 2011, s. 54). Som pedagog har man en styrande roll, men vad styrande 

innebär kan ju se olika ut för olika pedagoger. Vilket slags styrande tänker jag att Viggo behöver i 

denna situation? Att låta Viggo göra vad han vill under samlingen skulle kunna ses som att han inte 

får något styrande alls eller som att man styr honom till att han själv får välja. Sonja Sheridan är 

forskare inom pedagogik och har undersökt kvalitén i förskolans lärandemiljöer. Enligt Sheridan 
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står låg kvalité bland annat för verksamheter med få lärarinitierade aktiviteter och där man som 

pedagog låter barnen leka fritt hela dagarna (Sheridan 2009, s. 85). Att i varje situation låta barn få 

bestämma kan vara ett sätt att slippa ta konflikter, men leder nog inte till en demokratisk miljö. Jag 

anser att det är viktigt att man ständigt reflekterar över sitt ledarskap, samt över vilka förväntningar 

man har på situationen och på barnen. Det är viktigt att fundera kring hur jag som ledare förhåller 

mig till konflikter. Jag inser även vikten av att reflektera kring vilka normer jag utgår ifrån i mitt val 

av vägledning. 
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Slutord 
 
I essäns inledning undersökte jag samlingens historik. Det jag kom fram till var att samlingen har en 

tradition med rötter långt tillbaka i tiden och att den blev ett viktigt inslag i den svenska 

förskolepedagogiken under 1900-talet. Själva formen verkar inte ha förändrats speciellt mycket 

sedan Fröbels tid, vilket kan ses i min samling då vi sitter i ring och med sång som fokus. Detta som 

man på liknande sätt gjorde för snart 200 år sedan. Dock verkar samlingens roll och betydelse ha 

förändrats under åren och i vissa perioder har man sett den som viktig och i andra inte. Synen på 

samlingen verkar ha ett samband med synen på barns lärande.  

 

Samlingen fungerar som en rutin som skapar trygghet för barnen, som inger känsla av kontroll över 

tillvaron. Utan rutiner eller ramar skulle dagarna med stor säkerhet kännas som ett kaos. Förutom 

att samlingen är en viktig del av dagsrytmen kan den även skapa en känsla av gemenskap. Att 

samlas i ring verkar ha djupa rötter i mänsklighetens historia. Ett barn kan ha svårt att se sig i ett 

gruppsammanhang ifall det inte deltar då gruppen är samlad. Om man inte kan vara en del av 

gemenskapen i andra sammanhang, blir samlingen den enda stund på dagen som möjliggör känslan 

av samhörighet. Denna stund kan vara viktig, men det betyder inte att den är viktigare än andra 

stunder. Med hjälp av denna undersökning har jag kommit fram till hur eftersträvansvärt det är att 

man som pedagog reflekterar över samlingens innehåll och form. Samlingens innehåll och form kan 

variera, samlingen måste inte gå till på ett visst sätt. De regler man sätter upp och hur man 

upprätthåller dem beror på vilka mål man har samt hur vi pedagoger leder. 

 

Ett annat tema jag undersökte var barns inflytande. Jag ville titta närmare på vilka möjligheter till 

inflytande barnen i min samling gavs, samt hur jag som pedagog kan arbeta mer inkluderande.  

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Demokrati handlar om alla 

människors lika värde och rättigheter, samt om möjlighet att få vara med och bestämma. Jag skiljer 

på indirekt inflytande och direkt inflytande. Barnens möjlighet till indirekt inflytande handlar om 

hur pedagogerna tar tillvara barnens intressen, samt hur pedagogerna planerar verksamheten. Denna 

form av inflytande bör spegla verksamheten och samlingen. I vissa situationer kan barn ha direkt 

inflytande, dock kan denna typ av inflytande vara svårare att ge i en samlingssituation. I samlingen i 

min berättelse använde vi oss av lekfullhet och uppmärksammade det positiva och lustfyllda. 

Inflytande i vår samling var att vi använde oss av material som barnen tyckte om och visade intresse 

för.  
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Som pedagog bör man skilja på barns lust och barns behov. Ett barn vet inte alltid vad det behöver 

och det ansvaret ska inte överlämnas till barnet. Barnet behöver bli lyssnat på samt behöver bli 

bekräftat, men målet behöver inte vara att barnet alltid ska få sin lust uppfylld. Det kan vara 

viktigare att man som pedagog tar ansvar för barnets behov. Att försöka få med barn på samlingen 

ska inte handla om att barnet ska lyda den vuxne. Istället kan jag som pedagog locka in barnet 

genom att väcka en lust och nyfikenhet hos det. Lusten att till exempel vilja delta i gruppaktiviteter 

kommer inte av sig själv, utan måste underhållas. Det måste vara meningsfullt och lustfyllt för att 

barnen ska vilja delta. Det är den vuxnes ansvar att väcka barnets lust och den vuxnes ansvar att 

respektera barnet. Att respektera andra handlar inte om att alla ska få vad de vill utan istället om att 

bli sedd och lyssnad till. I samlingssituationen med Viggo skulle man istället för att låta Viggo få 

göra precis vad han vill eller tvinga honom, kunna fråga honom och lyssna på honom. 

 

Det är en utmaning för pedagoger att forma samlingen så att den erbjuder möjligheter till inflytande, 

men lärarledda aktiviteter utesluter inte möjlighet till det. En verksamhet kan bestå av att 

pedagogerna lyssnar in barnen och utgår från barnens intresse och lek, men en verksamhet kan 

dessutom innehålla pedagogers initiativ till aktiviteter och lekar. Det ena behöver inte utesluta det 

andra. Jag anser att det viktiga är samspelet mellan pedagog och barn, att man utbyter tankar, idéer 

och skapar kunskap tillsammans. Det kan nog vara svårt att möta alla barns intressen och behov i en 

och samma samlingssituation. Istället kan man variera samlingens innehåll, så att varje barn ges 

möjlighet till engagemang. I förskolans verksamhet erbjuds olika slags aktiviteter som i sin tur 

erbjuder olika slags inflytande. Samlingssituationen behöver inte vara den stund som erbjuder direkt 

inflytande. I den behöver inte fokus riktas mot den enskilda individen, utan kan istället riktas mot 

gruppen och det man samlats kring.  

 

I min undersökning har jag även tittat på hur maktrelationen mellan barn och pedagog kan se ut. 

Något jag fick bekräftat är att denna relation är asymmetrisk, det vill säga att den vuxne 

representerar mer makt. Däremot fick jag nya perspektiv att betrakta situationen ur då det blev 

tydligt att barn också utövar makt och kan hamna i överläge. Jag fick även nya insikter kring vad 

barns motstånd kan handla om. När barn gör motstånd är det en naturlig del av relationen mellan 

vuxen-barn. Att barn gör motstånd är även ett sätt att delta i gruppen på egna villkor. Jag behöver 

som pedagog inte ta motståndet personligt eller oroa mig över att jag som ledare inte är tillräckligt 

tydlig. Motståndet kan istället ses som en naturlig del i en maktprocess och som gensvar på den 

makt jag utövar. Det är viktigt att det i en grupp ges utrymme för självständighet och motstånd. 

Dock är det viktigt att i en grupp som förväntas samarbeta, hitta en balans mellan att som individ 
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kunna påverka och att kunna anpassa sig. Barns motstånd kan väcka starka känslor hos pedagoger 

och jag vill därför understryka hur viktigt det är att den vuxne aldrig bör skylla på barnet då en 

vuxen-barnrelation inte fungerar bra. Gör man det, lägger man ansvaret på barnet som då riskerar 

att utveckla en negativ självbild. 

 

I situationen med Viggo ställdes jag inför ett etiskt dilemma kring vems behov och integritet jag 

skulle anpassa mig efter. Detta undersökte jag genom att förhålla mig till situationen utifrån olika 

etiska förhållningssätt. Det är viktigt för mig att handla på ett sätt som känns ärligt mot mig själv 

och mot andra, som dessutom förverkligar den jag vill vara. Det svåra med att handla utifrån ett 

dygdetiskt förhållningssätt är att de handlingarna inte alltid genererar det bästa för de andra. Allas 

behov ser olika ut och behöver bemötas på olika sätt. 

 

En aha-upplevelse jag fick under arbetets gång var hur modigt det var av Viggo att våga gå mot 

normen, vilket han gjorde då han sa ifrån och lämnade samlingen. Normer kan sitta djupt rotade och 

kan vara svåra att gå emot. Normer skapas vare sig vi vill eller inte, dock behöver de inte innebära 

något negativt i sig. Att pedagoger reflekterar kring dem är viktigt då det alltid finns en risk att 

barns beteende betraktas som negativt, när det i själva verket kanske rör sig om otillåtande normer. 

Det är sällan barnet som behöver ändra på sig när det inte fungerar i samlingen. Det handlar istället 

om att ändra sammanhanget, pedagogens ledarskap och hur man som arbetslag förhåller sig till de 

normer som finns i situationen. Det ställs höga krav på barnen, vilket i sig inte behöver vara något 

negativt. Men det man behöver ha i åtanke är om barnen verkligen kan leva upp till kraven. Det 

viktiga är hur samspelet fungerar mellan pedagog och barn, att barn bemöts med respekt. Att barn 

gör motstånd kan skapa oordning och starka känslor hos pedagoger. Betraktar man motståndet som 

en styrka hos barnet och som en naturlig del i en maktkamp, samt accepterar ett visst mått av 

oordning i verksamheten kan man som pedagog få lättare att hantera den.  
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