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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att synliggöra barns perspektiv i en samling och hur pedagogerna 

bemöter barns perspektiv i samlingen. En kvalitativ forskningsmetod ligger till grund för arbetet och 

bygger på en fenomenologisk teori. Studiens data samlades in med hjälp av observationer på en 

förskola norr om Stockholm. Resultatet visar att barnen kroppsligt uttrycker sina upplevelser och 

erfarenheter av samlingen, där olika former av passivitet och motstånd var förekommande hos barnen. 

Studien visar även på att barnen ofta söker sig till varandra med avsikten att ingå i sociala 

gemenskaper, dela glädje och upplevelser. Vidare pekar resultaten på att samlingen kan ses som 

traditionellt utformad stark ritualiserad. Många gånger såg vi en avsaknad från pedagogernas sida, när 

det gällde att närma sig barns perspektiv. Istället kan samlingen beskrivas som en kontrollerad och 

vuxenstyrd aktivitet där barn och pedagogers intentioner ofta krockar. Slutsatsen av studien är att en 

traditionell samling inte möjliggör för ett närmande av barns perspektiv. 
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Inledning 

Vi har valt att i detta arbete titta närmre på förskolans samlingar då det är en återkommande aktivitet i 

de flesta förskolor. Aktiviteten samlingar har en stor och central roll i förskolans dagliga verksamhet 

och kan ses som starkt traditionsburet. Som regel samlas barnen tillsammans i en cirkel, vilket också 

oftast är planerat och sker på en bestämd tidpunkt på dagen. Intresset av att studera samlingar 

inspireras av våra gjorda erfarenheter av samlingen som främst en vuxenstyrd aktivitet där pedagogen 

ställer ledande frågor och där varje avsteg från ordningen korrigeras av pedagogen på olika sätt. För 

oss som blivande pedagoger ser vi det som viktigt att uppmärksamma barns perspektiv och deras 

intentioner. Då samlingen, utifrån våra erfarenheter, ofta är starkt kontrollerad och traditionsburet ser 

vi en problematik med samlingen och ett närmande av barns perspektiv. Hur barnen kan tänkas 

uppleva en samling och barns perspektiv har blivit en grund för detta arbete. Vi vill även skapa en 

större förståelse för och varför pedagogerna agerar som dem gör under en samlingssituation.   

Bakgrund 

Samlingen i ett historiskt perspektiv 

Förklaringar till varför samlingen har sett ut som den gjort, och fortfarande gör det, härrör till stor del 

från den pedagogik Friedrich Fröbel (1782-1852) introducerade på 1800-talets mitt (Rubinstein Reich, 

1996, s.28). Kärnan i Fröbels pedagogik var naturen och det gudomliga, som var tätt förknippade med 

varandra och utifrån sina idéer startade Fröbel 1837 upp en uppfostringsskola som några år senare 

kom att bli kallad för kindergarten. Insikt om de geometriska formerna, och som i Fröbels lära 

utgjorde en väsentlig del, ansågs leda till insikt om Guds väsen vilket är en av förklaringarna till varför 

man i samlingen redan då satt i en cirkel. Cirkeln var ett återkommande tema, allt ifrån det material 

Fröbel utvecklade till hur barnen skulle föra sig i rörelselekar. De geometriska formerna, och den 

naturlära Fröbel propagerade för, band barnen till Gud, men även till varandra och främjade 

samhörighet och gemenskap (Rubinstein Reich, s.29-30).  

I Sverige växte sig den Fröbel-inspirerade pedagogiken stark, mycket tack vare systrarna Ellen och 

Maria Moberg som redan vid 1800-talets slut öppnade sin första barnträdgård. Tillskillnad från 

barnkrubborna som var avsedda att ta hand om arbetarklassens barn, vilket kunde beskrivas som 

barnpassning, var barnträdgårdarna lämpade för överklassens barn där man förhöll sig till ett visst 

innehåll och pedagogik (Rubinstein Reich, 1996, s.27). Ett inslag som bedömdes viktigt för barnen var 

just samlingen, där specifika anvisningar om dess längd (15 - 20 minuter) och innehåll (etik och 

andakt) var formulerat. Samlingen blev därmed ett tillfälle för fostran och lärande där naturen, vädret 

och almanackan var vanliga ämnen (Rubinstein Reich, s.34, 35). 

Under 1930-talet börjar den tidigare så starka Fröbel-pedagogiken fasas ut i och med 

utvecklingspsykologins intåg i den samhälleliga debatten där fokus nu landade på barns utveckling 

och intressen. I andra världskrigets kölvatten såg man samlingen som ett verktyg för barnen att lära sig 

fungera demokratiskt i relationer med andra men även som ett komplement, framför allt för blyga 

barn, som man tyckte ha blivit negligerade. Då barn dessutom, sades det, eftersträvar regelbundenhet 

och rutiner, läggs stor vikt vid dagsprogram och organisering där samlingen utgör ett stort moment. 

Rytmik och rörelse växlas om vartannat med stillasittande aktiviteter och moralfrågor och värderingar 
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om rätt och fel är vanligt förekommande. Med tiden kom samlingen att mer bli en fråga om att fördela 

och balansera dagen snarare än att betona moralisk fostran (Rubinstein Reich, 1996, s.36-38).  

Under 60-talet fokuserade man sig på en förmedlingspedagogik som innebar att pedagogen var den 

som var mest aktiv under samlingarna vilket ledde till att barnen blev alltmer passiva.  För att råda bot 

på denna utveckling introducerade Barnstugeutredningen 1970 dialogpedagogiken, där samspelet 

mellan barn och vuxen istället var det viktiga (Olofsson, 2010, s.42). Barnstugeutredningen hade en 

negativ inställning till samlingen då den var grupporienterad och ansågs vara talhämmade då barnen 

var tvungna att vänta på sin tur. Denna individcentrerade syn trängde ut samlingen i periferin då den 

nu ansågs försumma de enskilda barnen och istället förespråkade de ett arbetssätt där pedagogen förde 

en enskild dialog med barnet (Rubinstein Reich, 1996, s.40-41). Dialogpedagogiken kom dock i 

efterhand att ses som ett misslyckande då traditionella samlingar fortsatte att existera vilket ledde till 

att man på 80-talet återigen propagerar för samlingens betydelse i förskolans verksamhet (Olofsson, 

2010, s.67). 

Varför samlingen existerar och vilket innehåll som ska förmedlas har förändrats genom tiderna. 

Förändringarna står i direkt relation till samhällets utveckling, ekonomisk och kulturella framsteg och 

vad man anser passande för barn i den specifika tidsåldern; från den tidiga moraliska fostran till den 

deltagande dialogen. Rubinstein Reich (1996, s.47) pekar på hur en rad av olika aspekter från 

traditioner till ideologier såväl som förskollärarnas egna uppfattningar om samlingen, hela tiden är 

medskapare av samlingens varande och utformning.  

Samlingen ur ett barn perspektiv 

Samlingar är än idag ett återkommande fenomen inom de flesta förskolors pedagogik. Lena Rubinstein 

Reichs (1996, s.8) definition av samlingen: 

Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter samlade, ofta i en 

cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna. Den är ett 

regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten och hålles på en bestämd 

plats och en bestämd tid. 

Att närma sig barns perspektiv gör sig alltmer gällande i samhällsdebatt, det pedagogiska uppdraget 

och i barnkonventionen (Johannson, 2003, s.54). Det är vanligt vid politiska prioriteringar och 

utbildningssammanhang att med stöd till barnkonventionen referera till ett barnperspektiv och barns 

bästa. Samtidigt har man börjat uppmärksamma distinktionerna mellan barnperspektiv och barns 

perspektiv och att det delvis handlar om två olika perspektiv (Engdahl, 2007, s.14). Med barns 

perspektiv har nya föreställningar och värderingar ersatt äldre idéer om barn och idag talar vi istället 

om det kompetenta barnet där barn ses som aktiva och delaktiga i sitt skapande av det egna sociala 

livet (Engdahl, 2007, s.27). 

Vi anser att det är svårt att närma sig barns perspektiv samt öka förutsättningarna för barns delaktighet 

och inflytande i sin vardag i en samling då den än idag präglas av en förmedlingspedagogik där 

pedagogen har den ledande rollen och det största talutrymmet. Vi ser också att samlingarna oftast 

består av många barn där pedagoger under en längre tid försöker fånga barnens uppmärksamhet. 

Förskolans läroplan nämner inte samlingar som ett mål/strävansmål men ändå förekommer det 

samlingar på de flesta förskolor.  Förskolans läroplan betonar att verksamheten ska byggas på ett 

lustfyllt lärande och utgå ifrån barns individuella behov och erfarenheter.  

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
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verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet 

av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.  

(Lpfö 98 rev, 2010, s.9).  

Vårt intresse i denna studie ligger därför på samlingens traditionella utformning och ett barn 

perspektiv. Vi ser samlingen som en kontrollerad aktivitet där pedagogerna korrigerar barnens 

kroppsliga rörelser, allt ifrån att föra dem tillbaka till ringen, hålla fast dem, ge dem till tillsägelser att 

sitta still på sin plats etc. Detta har skapat ett intresse för att dels studera barns kroppsliga uttryck men 

även hur pedagoger förhåller sig till barns kroppsliga uttryck i samlingen. I detta avseende har vi bland 

annat blivit inspirerade av Løkkens (2006) studie om små barns kroppsliga intentioner. Løkken (2006, 

s.37) menar att det verbala språket spelar en dominerande roll i de mänskliga interaktionerna, framför 

allt hos äldre barn vilket stämmer överens med vår egen uppfattning där man som pedagog lyssnar mer 

till det talade än att tolka helhetsupplevelsen. Blir den vuxne mindre lyhörd till äldre barns kroppsliga 

intentioner då de förväntas kunna uttrycka sig verbalt? Detta har skapat lusten att närmre studera äldre 

barns kroppsliga uttryck och intentioner i en samling.   

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att försöka synliggöra barns perspektiv i samlingen och hur pedagoger möter barns 

perspektiv i samlingen. 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats.  

 Hur visar sig barns kroppsliga upplevelser av samlingen? 

 

 Hur ser barns kroppsliga samspel ut med varandra? 

 

 Vilken närhet respektive avstånd till barns perspektiv uttrycker pedagogerna? 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer först en kort beskrivning av samlingen i dagens förskola följt av pedagogens 

roll och agerande under en samlingssituation. Därefter kommer vi belysa det paradigmskifte som skett 

gällande barndomsforskningen och hur en ny syn på barnet har vuxit fram och hur detta relateras till 

barn perspektivet. Avslutningsvis gör vi en koppling mellan barns perspektiv och 

livsvärldsfenomenologin.  

Samlingen i dagens förskola 

Rubinstein Reich (1996, s.15-17) fann i sin studie olika delmoment som brukar ingå i dagens 

samlingar, där närvaro/upprop, almanacka, sång, lek, rörelse och ramsalekar var förkommande inslag. 

Många av dessa delar, såsom almanackan och variationen mellan rörelse och stationära aktiviteter är 
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enligt Olofsson (2010, s.18) kvarlevor från barnträdgårdarnas tidiga dagar och även idag karakteriseras 

samlingarna av att man samlas i en form av en cirkel (Rubinstein, 1996, s.8). Tidigare undersökningar 

visar att samlingen är ett dagligt inslag med liknande innehåll och upplägg där samtal om vad barnen 

har varit med om, sång/musik/rörelse, upprop, väder och datum är vanligt. Även kunskapsförmedling 

med olika teman så som djur, årstider eller högtider förekommer i förskolans samling. Oftast sker 

delmomenten i en bestämd ordning och längden på samlingarna varierar, men pågår vanligtvis mellan 

20-30 minuter (Rubinstein Reich, 1996, s.13).  

Rubinstein Reich (1996, s.24) beskriver övergångar som ett typiskt delmoment som brukar ingå i 

samlingarna. När en pågående aktivitet, lek/sång eller när något nytt material skulle hämtas uppstod 

det pauser där barnen började agera på egna initiativ. Rubenstein Reich beskriver det som ett slags 

andrum där barnen fritt kunde röra sig och kommentera saker. Om denna paus tas i förfogande av 

barnen eller om det är barnen som skapar dessa övergångar är svårt att avgöra, men enligt Rubinstein 

Reich markerar barnen att de inte orkar behärska sig mer och att det är ett utlopp för rörelselust. Också 

förekommande var barnens protester mot samlingen som yttrade sig genom verbala protester eller 

genom att agera tvärt emot instruktioner, lämna cirkeln eller medvetet inte delta i aktiviteterna.  Det 

var dessutom vanligt att samlingarna avslutades med att barnen med ett system fick lämna samlingen. 

Pedagogen ropade upp ett barn åt gången och barnet skickades iväg till fortsatta aktiviteter (Rubinstein 

Reich, 1996, s.62). 

Samtal är ett vanligt inslag i samlingarna och Rubinstein Reich (1996, s.20-22) tar upp olika typer av 

samtal där det ledda samtalet och förhöret är förekommande samtalsvarianter i förskolans samlingar. 

Då det äkta samtalet kännetecknas av att pedagogen inte har någon avsikt med samtalets innehåll eller 

vilket barn som ska få tala, menar hon på att det nästintill är omöjligt att föra ett sådant samtal med en 

grupp 15 barn på samma gång. Men med det ledda samtalet kan pedagogen se till att samtalet håller 

sig kring det bestämda ämnet och vem det är som skall få ordet. Även samlingens innehåll och syfte 

förändrar samtalets form, där undervisning/inlärning leder till ett förhörs samtal. Istället ställer 

pedagogen ledande frågor om sådant hon redan känner till och lotsar fram svaren. Med en 

förmedlingspedagogik av de slaget menar Olofsson (2010, s.15) att pedagogen får lättare kontroll över 

samlingen och kan förhindrar kaos.  

Enligt Rubenstein Reich (1996, s.52) kan samlingens fasta struktur med bestämda regler och innehåll 

ses som en regelbunden ritual eller ceremoni där ritual definieras som något av en bestämd ordning. 

En återkommande ritual ger deltagarna en känsla av identitet och gemenskap. Rubenstein Reich tar 

upp olika drag i en samling som kan vara ett tecken på en ritual. Bland annat hur samlingen oftast sker 

på en bestämd tid och plats eller hur man sitter på ett bestämt sätt, i en cirkel och oftast på golvet. 

Samma delmoment sker i samma ordning där upprop, öppningssång och avslutningssång är vanligt 

förekommande.  

Syfte för ritualen i en samling kan dels vara att inordna individen i de kollektiva. Uppfostring och 

lärandet kan ses som en målinriktad påverkan, som syftar till att anpassa barnet in i samhället. 

Samlingens syfte kan dessutom vara att skapa ordning och socialisera, markera sociala positioner och 

påvisa vem det är som är ledaren (Rubenstein Reich, 1996, s.53). Ekström (2007, s.70-71) noterar 

även han att samlingen var av en rituell karaktär och att de återkommande aktiviteterna samt 

förbestämda innehållet inte var föremål för förändring eller yttre påverkan.  

Om vi betraktar samlingen som en ritual istället för ett inlärningstillfälle, förklarar det varför 

samlingens huvudsakliga innehåll består av närvaro, räkna barn och almanacka. Samlingens syfte blir 

att skapa trygghet och ordning för barnen och ett sätt att förmedla ut kunskap på. Regelbundna 
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samlingar med likartat innehåll och form skapar kontinuitet och struktur i dagen. Barnen länkar ihop 

det som har hänt och vad som ska hända. Att få delta i samlingen är också ett sätt bidra till ett barns 

identitetsutveckling, att bli individuellt uppmärksammad, att få tillhöra gemenskapen men samtidigt 

markera jagets gränser mot ickejaget (Rubenstein Reich, 1996, s.54). 

Dessa vanligt förekommande drag kan sägas utgöra, vad vi hänvisar till som en traditionell samling. 

Med en traditionell samling menar vi att den är ritualistisk i sin form och till sitt innehåll, där den 

påbörjas och avslutas på ett och samma sätt, ofta med en ramsa eller sång. Barnen samlas också i en 

cirkel, vid en specifik tidpunkt där ett visst innehåll, såsom upprop och bestämda aktiviteter, ska 

avverkas.  

I dagens läroplan för förskolan finns det inga tydliga föreskrifter om samlingens betydelse (Olofsson, 

2010, s.66). Det finns däremot en betoning på socialt samspel och gruppnärvaro när man i 

strävansmålen talar om barns delaktighet i gruppsammanhang, kommunikativa egenskaper och 

förståelse för andra (Lpfö 98 rev, 2010, s.9). Men att det ska ske enligt en traditionell form, såsom 

samlingen tenderar att se ut, är inte givet. Trots avsaknaden av samlingens varande i läroplanen, så 

fortsätter den att existera. Rubinstein Reich (1996, s.53) menar att detta har att göra med skolans 

dominanta position inom samhället. Samlingen blir då ett slags träningsmoment för barnen i förskolan 

där dem ska vänja sig vid skolan och klassrummets typiska utformning. I och med det ökade antalet 

barn i ett klassrum där man måste samsas om det fysiska, så väl som det talade utrymmet blir då 

kvaliteter som återhållsamhet och självbehärskning eftertraktade. Rubinstein Reich benämner detta 

som den dolda läroplanen och kan verka som förklaring till varför vissa regler, som att räcka upp 

handen och att tala i tur, är så vanligt inom förskolan och att samlingen fortfarande ges ett sådant stort 

utrymme. 

Pedagogens roll i samlingen 

Rubinstein Reich (1996, s.59) menar att samlingen utgör en speciell form av social interaktion, där 

barnet behöver lära sig den sociala interaktionens grammatik. Detta innebär att det finns bestämda 

regler som anses gälla hur man ska bete sig i en interaktion. Ett exempel är regler och mönster för ett 

turtagande och som oftast är dolda eller underförstådda och barnet måste själv komma underfund med 

vilket som är det rätta sättet att få ordet. De yttre strukturerna, huruvida pedagogen håller på de sociala 

reglerna, avgör hur interaktionsprocessen ser ut under samlingarna. Många regler i förskolans samling 

är inte dolda och det är vanligt att den vuxne i samlingens samtal ger så kallade metasociala 

markeringar för att upprätthålla den sociala ordningen. Exempel på metasociala markeringar kan vara; 

”Nu måste man vara tyst”, ”Nu har vi samling”, Nu får ni lyssna på Mohammed”. 

Ett annat utmärkande drag för samlingen är det mandat pedagogen tycker sig besitta när det handlar 

om att bestämma innehåll och stoff, men även vem som har rätten att tala (till störst del pedagogen) 

och hur länge samt vidbehålla sig rätten att avbryta eller byta ämne (Rubinstein Reich, 1996, s.52). 

Även Olofsson (2010, s.16) berättar hur samlingen under 1970-talet var ett sätt att bevisa sin 

lämplighet som förskollärare. Kunde förskolläraren hålla en samling med en större grupp barn minst 

en halvtimme utan att förlora kontrollen ansåg du vara en duktig förskollärare. 

Rubinstein Reich (1996, s.14) hävdar att samlingens form och samspelet mellan pedagog och barn 

påminner om det som ofta går att återfinna i skolan mellan lärare och elev, en sorts 

förmedlingspedagogik, där pedagogen ställer frågor av ledande karaktär och där svaren sedan värderas 

och bedöms. Kontentan av detta blir en starkt vuxenledd aktivitet där fokus snarare tycks ligga på 
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utlärning än dialog och kan beskrivas som skolförberedande. Olofsson (2010, s.20) drar paralleller 

med 1940-talets uppfostringsmål, där barnen skulle vara snälla och lydig samt sitta stilla och lyssna till 

den vuxne. 

I sin avhandling Förskolans pedagogiska praktik har Ekström (2007, s.88), utifrån tre olika förskolor 

fokuserat på de mest förekommande, och återkommande, situationerna där barnen också underställer 

sig någon slags norm eller regelverk. Ett av dessa moment var just samlingen. Ett typiskt särdrag för 

samlingen enligt Ekström tycks återigen vara pedagogens auktoritativa positionering där dennes vilja 

alltid tycks ha företräde gentemot barnens åsikter och viljor. Han menar att om undantag ska beviljas, 

måste det ske inom samlingens strukturella ramverk och att det inte inkräktar på pedagogens tid och 

agenda. Samlingens rigida struktur inbjuder till få stunder av spontanitet och dialog där pedagogens 

egentliga uppgift är att genomföra ritualen och att se till att aktiviteten fullföljs. Vilket förstärker 

bilden av samlingen som en starkt kontrollerad, och ritualiserad, vuxenledd aktivitet. 

Emilson (2008, s.43-44) som dels har studerat lärarkontroll, fostran och barns inflytande, använder sig 

bland annat av termerna klassificering och inramning, begrepp som relaterar till makt och kontroll. 

Hon fann att just samlingar karaktäriserades av en stark klassificering och inramning, vilket för barnen 

innebar små möjligheter till att påverka och där pedagogen har en framträdande roll när det gäller att 

definiera innehåll och hur kommunikationen dem emellan går till. Ju starkare klassificeringen är, desto 

tydligare är formen för aktiviteten, vilket också säger något om dess innehåll och struktur. Inramning 

däremot har att göra med hur aktiviteten går till. Inramningen är social till sin form och behandlar 

aspekter som berör kommunikation mellan barn och pedagog där regler för uppförande och karaktär är 

en stor aspekt.  

Den moderna barndomen 

Barndomsforskning studerar barn i relation till samhället och dess villkor och på 1970-talet genomgick 

barn och barndomsforskningen ett paradigmskifte, där grundläggande värderingar och föreställningar 

kring barn ersattes av nya tankesätt (Engdahl 2007, s.18). Sommer (2007, s.29) beskriver det som ett 

perspektivskifte där forskare har ändrat uppfattning om barns utveckling och vad barn är. Synen på 

barn och barns ställning förändrades, där man istället lyfte fram barnen som aktörer, aktiva subjekt och 

som medskapare av sina liv. Därmed tar forskarna avstånd ifrån en syn där barn ses som passiva 

mottagare i socialiseringsprocessen. 

Med detta paradigmskifte förstås barndom istället som en social konstruktion där kontext har en 

avgörande roll i hur och vad de växer upp till. Det är samhällets villkor, sociala och kulturella 

traditioner samt barns agerande som gör barndomen (Engdahl, 2007, s.19).  Det nya sättet att se på 

barndom och nya sätt att studera barns villkor innebär också att delta i förändring av barndomen, att 

erkänna barnen som medlemmar i samhället och bidra till en förändrad syn på barndom. 

Barndomssociologi och childhood studies har som ambition att bedriva forskningen med avsikt att ge 

barnen makt och förändra barns villkor till det bättre, där forskningen även bedrivs tillsammans med 

barnen (Halldén, 2007, s.27).  

Being/Becoming 

En tes inom den nya barndomsforskningen är att barndom inte ska betraktas som en väg upp mot 

vuxenlivet (Halldén, 2007, s.27). Det kan likställas med begreppet becoming/blivande där barnet 

definieras som icke-vuxna och förväntas bli fullständiga.  Inom utvecklingspsykologin är det vanligt 
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att man talar om barns utveckling, växande och mognad i form av stadier vilket innebär att man 

betraktar barnet som becoming/blivande. Men i en ny barndom är det inte enbart utvecklingen till att 

bli vuxen som är intressant att studera, utan även barns sociala relationer och kulturer i sin egen rätt, 

som en social grupp (Engdahl, 2007, s.23). 

Med den förändrade barnsynen där barndom istället ses som en social kategori betraktar man istället 

barnet som en being/varande. Det kompetenta barnet som, likt den vuxne kan jämföras med begreppet 

being, innebär att barnet får utvecklas i sin egen takt. Det betyder även att barn ses som aktiva och 

delaktiga i sitt skapande av det egna sociala livet och inte som passiva mottagare som utsätts för en 

socialiseringsprocess och betraktas som ett projekt (Engdahl, 2007, s.27). Att beskriva barnet som 

being innebär att vi erkänner barnet som en aktör med rättigheter, där utgångspunkten är ett barn 

perspektiv (Engdahl, 2007, s.23). Om vi istället betraktar barn som agerande och samvarokompetenta 

hamnar fokus istället på banden mellan människor, ett relationellt perspektiv. Inom den nyare 

barndomsforskningen användes begreppet agens, där barnet tillskrivs ett egeninitierat agerande, att de 

har makt att påverka och förändra sin situation vilket omfattar både intentioner och handlingar. Om 

barnet tillerkänns en agens innebär det att man uppmärksammar barnets handlande och man förkastar 

idén om att barn är passiva mottagare (Engdahl, 2007, s.20).  

Barnperspektivet 

Barnperspektiv är mångtydigt beroende på vad enskilda forskare lägger i begreppet (Halldén, 2003, 

s.21). Halldén (2003, s.13-14) skiljer dock på barns perspektiv och barnperspektivet och menar på att 

det handlar om att skilja ut vem det är som formulerar perspektiven: är det barnet eller är det de vuxna 

som företräder barnet. Barnperspektivet handlar om att ta tillvara på barns villkor och förutsättningar 

samt agera för barns bästa. Ett barnperspektiv måste innehålla ett barn perspektiv, men att det tolkas 

av närvarande pedagoger eller forskare och behöver nödvändigtvis inte innehålla information ifrån 

barnen själva. Enligt Qvarsell (2003, s.112) berör barnperspektivet barns villkor och behov, där 

ideologiska texter med syftet att motivera åtgärder för att verka i barns bästa, såsom FN:s 

barnkonvention och förskolans läroplan, kan ses som exempel. Dessutom baseras forskning om barn 

på vad som anses vara bäst utifrån generella antaganden om barns behov, som sedan har blivit en 

vägledning i sociala och pedagogiska arbeten med barn (Qvarsell, 2003, s.103). Det är dessutom 

vanligt vid politiska beslut och utbildningspolitiska sammanhang att använda sig av barnkonventionen 

och hänvisa till ett barnperspektiv och barns bästa (Engdahl, 2007, s.14).  

Barns perspektiv och livsvärldsfenomenologin 

Med barns perspektiv betonar man barn som agenter där den vuxne försöker förstå och närma sig 

barns intentioner, erfarenheter och uttryck (Engdahl, 2007, s.14). Qvarsell (2003, s.101) menar att 

barns perspektiv influeras av barnkonventionens rättigheter vilket Halldén (2003, s.14) definierar som 

ett informantperspektiv. Det innebär att barns åsikter och intentioner får en större plats, och man 

försöker förstå barns perspektiv eller en kultur som är barns egna. För att det ska bli möjligt måste 

barn själva bidra med information. 

Men hur vi ger barnen en röst, menar Engdahl (2007, s.16), beror på hur vi definierar yttrandefrihet 

och att det ställer krav på pedagogers kompetenser att kunna tolka och förstå det barnen 

kommunicerar. Begreppet barns röst behöver en vidare definition där barns röst inrymmer alla 

uttrycksformer såväl kroppsspråk, tal, känslor och intentioner. Engdahl (2007), Johansson (2003) och 

Løkken (2006) har med en fenomenlogisk teori försökt närma sig små barns livsvärld. Engdahl (2007, 

s.12) menar att livsvärldsfenomenlogin har en stor betydelse i det pedagogiska fältet, då det ger en 
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möjlighet att försöka förstå och närma sig hela barnet. Där kroppsliga erfarenheter och uttryck utgör 

viktiga delar för att kunna förstå och tolka barnet i ett helhetsperspektiv.  

Teoretiskt perspektiv 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för fenomenologin och vilken betydelse den har för ett 

närmande av barns perspektiv i en samling. Därefter kommer vi att redogöra för pedagogens barnsyn 

och hur det kan kopplas till pedagogens närhet eller distans till ett barn perspektiv. Vidare belyses 

barns kultur och barns samspel för att söka förståelse för barns erfarenheter och upplevelser under en 

samling. 

Fenomenologi 

Fenomenologin har som uppdrag att närma sig och skapa förståelse för personers subjektiva 

upplevelser och uppfattningar av ett fenomen vilket innebär att studera "det som visar sig". Med viljan 

att närma sig barns perspektiv innebär detta att då studera det som visar sig för barnet i en samling, där 

barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening är i fokus (Johansson, 2003, s.42).  Edmund 

Husserl, den moderna fenomenologins fader, kallade detta för att "vända blicken mot sakerna själva", 

vilket indirekt innebär att också vända sig mot dem som upplever fenomenet (Bengtsson, 1998, s.223-

224). 

Maurice Merleau-Ponty är en av de som gått i Husserls fortspår gällande fenomenologin och 

livsvärldsbegreppet. Livsvärlden var för Merleau-Ponty något praktiskt och konkret; den värld vi 

upplever och delar tillsammans med andra (Bengtsson, 1998, s.80). Bengtsson beskriver det som en 

"[...] värld präglad av mänskliga erfarenheter [...]" (Bengtsson, 1998, s.48) där erfarenheter i det 

konkreta mötet krockar mellan människor och där värden och normer kan skapas, förändras och 

upprätthållas. Bengtsson (1998, s.88) betonar hur Merleau-Ponty, i jämförelse med andra 

representanter inom fenomenologin, lägger en större vikt på kroppen som subjekt. Den levda kroppen 

är något som är ständigt närvarande, något som vi aldrig kan fly ifrån och kan ses som en hörnsten i 

Merleau-Pontys filosofi. På grund av kroppens omedelbara positionering i världen, är de intryck, det 

vi förnimmer och erfar, på så sätt alltid kroppsliga, vilket Merleau-Ponty hänvisar till som 

perceptionens fenomenologi. Detta möjliggör att vi kan tolka varandras själsliga liv då detta inte är 

något dolt som hålls inombords, utan manifesteras via kroppen. Den levda erfarenheten utgör därför 

kärnan i Merleau-Pontys definition av livsvärlden.  

Utifrån Maurice Merleau-Pontys fenomenologiska teori kring livsvärlden har ett antal olika trådar 

gällande hur man kan skapa förståelse av människors upplevelser formulerats. Förutom den levda 

kroppen, inkluderar dessa bland annat den levda platsen och den levda relationen. Med den levda 

platsen menas det att beroende på vart man befinner sig, hur ytorna ser ut och storleken av dem, eller 

inom vilken kontext dessa existerar (hemmet gentemot jobbet eller en institution) har dessa en reell 

påverkan på hur vi kommer uppfatta något. De levda relationerna talar däremot om hur vi som 

människor upplever tillsammans och i detta också påverkar samt influeras av varandra (Tuohy, 

Cooney, Dovling, Murphy & Sixmith, 2013, s.19). 
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Syftet med vårt arbete är att försöka närma oss barns perspektiv samt synliggöra det som visar sig för 

barnen under en samling. Likt Johansson (2003) och Engdahl (2007) använder vi oss också av en 

livsvärldsfenomenologisk teori med strävan att försöka beskriva och tolka barns upplevelser och 

intentioner. Det är pedagogens och den vuxnes uppgift att försöka närma sig barns erfarenheter av ett 

fenomen samt förstå barns avsikter och uttryck för mening (Emilson, 2008, s.85). En grund för att 

närma sig barns perspektiv är våra antaganden för hur vi förstår varandra, och det som visar sig i mötet 

eller interaktionen mellan människor. Vi delar livsvärld med varandra och i den uppstår 

kommunikationen. "Kommunikation är inte bara orden som sägs, också den andres existens, gester, 

tonfall och ansiktsuttryck formar en helhet som berättar om människors tankar och sätt att vara." 

(Johansson, 2003, s. 44).  

Kroppens filosofi 

Livsvärldsfenomenologin inriktar sig på kroppens upplevelser här och nu och Løkken (2006, s.28) 

använder sig av begreppet kroppssubjekt, som är den aktivt handlande kroppen, som utgör en helhet 

av tankar, känslor, sinnen, motorik och fysiologi. Kroppen är i sin tur integrerad och förankrad i den 

konkreta världen. Merleau-Pontys idé om perceptionens fenomenologi, eller kroppens filosofi, där 

perception syftar till hur vi kroppsligt förnimmer och upplever oss själva men även varandra, ger oss 

möjligheten att analysera och tolka avsikter i barns sociala och kroppsliga umgänge under fenomenet 

samling.  

Med den aktiva handlande kroppen, kroppssubjektet, påvisade Merleau-Ponty på att människan 

kommunicerar kroppsligt, där mina avsikter dels går igenom min kropp men även igenom andras 

kroppar. Det är en intentionsbaserad kommunikation som sker i en anonym gemenskap. Merleau-

Ponty hävdar att små barn börjar uppmärksamma varandra vid sex månaders ålder och är sociala på ett 

”inkontinent” sätt, det vill säga det kan inte hålla tillbaka sin förmåga att vara sociala tillsammans med 

andra. Merleau-Ponty påstår att små barn lever i den intersubjektiva världen, där barnen aktivt söker 

sig och samspelar med varandra (Løkken, 2006, s.32). 

Psykoanalytikern och spädbarnsforskaren Daniel Stern menar att barnet föds med ett inneboende 

socialt motiv, det vill säga att barnet har en medfödd förmåga till intersubjektivitet som innebär att 

barnet har en drivkraft och en önskan om att få dela känslor och intentioner med varandra. Med 

intersubjektivitet menar Stern delad uppmärksamhet mot samma fenomen med gemensamma 

intentioner och gemensam mening (Haugen, 2006, s.49). Stern har även utvecklat en teori om barnets 

inre självutveckling som ett försök att förklara hur vi från en tidig ålder utvecklar olika känslor och 

upplevelser av sig själv (Brodin & Hylander, 1997, s.22). Denna självupplevelse, samt känslan av sig 

själv med andra, ser olika ut beroende på vilka former av samspel barnet har varit med om. Baserat på 

de relationer och upplevelser barnet har gjort med andra, resulterar detta i att barnet kommer ha olika 

uppfattningar av själv, vilket i sin tur kommer fungera som guide för barnets fortsatta handlande 

(Michélsen, 2005, s.47). 

Kroppens ”mobilitet” innebär att sträva mot föremål eller andra personer genom kroppen. Personer 

eller föremål i omvärlden uppmuntrar till att röra på kroppen och på så sätt kan vi med kroppen förstå 

oss själva och andra omedelbart utan att sätta ord på det. Genom imitation och identifiering kan vi 

förstå andras intentioner bakom en handling. När barn har ett intresse till att röra på sig kan det tolkas 

som ett gensvar till det personer eller föremål påkallar (Løkken, 2006, s.35). Brodin och Hylander 

(1997, s.94-95) menar att barns samspel bygger på andra funktioner än exempelvis vuxna, då glädjen 

av att göra likadant och härma varandra med kroppen, inte är något som vuxna upplever på samma 
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sätt. Att man med kroppens rörelse och mimik, fångar upp varandra och bjuder in till lek menar dem är 

väldigt förekommande bland barn. Författarna beskriver detta som en form av ordlös kommunikation, 

där barn med sina kroppar och blickar, kan dela idéer med varandra och nå samförstånd utan att tala 

(Løkken, 2006, s.98). 

I sin studie av hur barn hittar vägar in i andra barns lekar, kom Corsaro (1979, s.322) även han fram 

till att barns tillvägagångssätt oftast grundades på strategier där kroppen var i fokus. Ibland gick dessa 

till så att barnet rent fysiskt placerade sig själv i närheten av aktiviteten och de andra barnen, men allt 

som oftast kopierade barnet de andra, i hopp om att då få tillgång till leken och ses som en fullvärdig 

deltagare. Corsaro (1979, s.323) poängterar att i de allra flesta av fallen så förlitade sig barnen på ett 

ickeverbalt tillvägagångssätt, där man sällan frågade om lov eller introducerade sin närvaro genom att 

hälsa, vilket stärker tesen om barnens kroppsliga intersubjektivitet.  

Merleau-Ponty är kritisk till den ensidighet som lutar sig mer mot ett språkligt (lingvistisk) förståelse i 

mänsklig interaktion. Corsaro (1979, s.326) påpekar i sin studie också hur föreställningar om det 

talade ordets position som främsta strategi när det gäller kommunikation, vilket han noterar, blir allt 

vanligare ju äldre barnen blir. Løkken (2006), såväl som Engdahl (2007) och Michélsen (2005) 

fokuserar i sina studier på små barns kroppsliga upplevelser, då barnen ännu inte har ett utvecklat 

talspråk. Det här tyder på att kroppsspråk och småbarn är starkt förknippade med varandra vilket 

ligger till grund för våra motiv för denna studie, där syftet är att lyfta fram även äldre barns kroppsliga 

handlingar. Då vi allt för ofta förlitar oss på det talade ordet, och inte tar hela barnet i beaktning, där 

kroppsliga såväl som sinnliga aspekter spelar en lika stor roll, anser vi att det blir svårt att närma sig 

barns perspektiv. Att inte närma sig barns perspektiv, hur kan vi då som pedagoger förstå barns 

intentioner och upplevelser av ett fenomen som samlingen? 

Barns kultur och samspelande 

Inom den nya barndomsforskningen betraktas inte barndom enbart som en väg upp mot vuxenlivet. I 

den tidigare forskningen beskriver vi hur det endast inte är utvecklingen till att bli vuxen som är 

intressant att studera, utan även barns sociala relationer och kulturer i sin egen rätt, som en social 

grupp. Då vårt syfte är att försöka synliggöra barns perspektiv ser vi barns kultur och samspelande 

som viktiga aspekter att ta hänsyn till för att få en möjlighet att lyfta fram barnen som aktiva och 

delaktiga i sitt skapande av det egna sociala livet. Det vill säga vi betraktar barnet som being/varande 

istället för becoming/blivande. 

I sin studie av småbarns samspel använder sig Elin Michélsen (2005, s.47-49) av begreppet social 

affordance. Affordance-begreppet har en rad olika betydelser beroende på vem det är som använder 

den, men begreppet kommer ursprungligen ifrån James Gibson (1979), som huvudsakligen handlar om 

den fysiska miljön och vad den erbjuder. I förskolan kan exempelvis en korridor inbjuda och locka till 

samspel mellan barnen, men med tillägget social poängterar Michélsen att det inte handlar om fysiska 

egenskaper i miljön som inbjuder till samspel, utan om kvaliteter i den "mänskliga miljön". Social 

affordance använder hon för att studera "Vad det är hos barn som inspirerar andra barn att ta initiativ 

till samspelshandlingar" (Michelsén, 2005, s.49).  När barn söker sig till andra barn hävdar hon att i de 

flesta fall, så är initierandet av samspelet socialt baserat; det är något hos barnet som ses som 

inbjudande. Ofta kretsade samspelen huvudsakligen kring aktiva barn, där mycket hopp och spring 

förekommer eller när barnen var aktiva med en leksak (Michélsen, 2005, s.72). 
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Michélsen (2005, s.84-86) såg dessutom att intresse och glädje var de främsta känslouttrycken i de 

situationer där barn samspelade. Hon ser dessa som två separata känslor och som visas i barnens 

känslouttryck, det vill säga i barnens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Intresse syftar till den känsla 

som alltid finns med i samspelet, där barnet har ett intresse för det andra barnet och den gemensamma 

aktiviteten. När intresse var det dominerande känslouttrycket hos barnen kunde Michélsen se att 

koncentration och imitation var två huvudsakliga aspekter i deras samspel. Glädjeuttrycken hos barnen 

visades med skratt, leenden och glada utrop. 

Barns samspel förknippas allt oftare med begreppet barnkultur och där barns egen kultur, i samband 

med den nya barnsynen, allt mer började uppmärksammas. Det vill säga att barnen är medskapare till 

sin egen kultur men även i vuxenkulturen. Barns kultur brukar man definiera som kultur initierat och 

skapat av barn där deras samspel spelar en betydande roll (Michélsen, 2005, s.33-34) medan det 

hopskrivna barnkultur anses som något skapat för barn, där man utgår för vad som anses rätt för 

barnet, eller sådant man tror barn gillar (lekar, musik, teater etc.).  

Änggård (2007, s.160-163) lyfter även hon fram barnkulturens sociala aspekter som vilar på principen 

att barn söker sig till andra barn där relationskapande och samspel utgör en stor del. Men det 

förekommer också aspekter av makt och kontroll, där barnen använder sig av rådande förutsättningar 

kring exempelvis en aktivitet, men som i samspel med andra barn omtolkas och omskapas. Inom dessa 

förbestämda kulturer, som samlingen kan ses som ett exempel på, strävar barnen med att omtolka 

dessa regler, tänja på gränserna och skapa sig frizoner. Syftet, menar Änggård, är just att ta kontroll 

över sina liv, utöva inflytande och skapa motstånd gentemot ett vuxenperspektiv som ofta går ut på att 

upprätta ordning, skapa lugn och motverka vad vuxna ofta skulle beskriva som kaos. 

Syftet med vårt arbete är att försöka synliggöra barns perspektiv och hur barns kroppsliga samspel 

visar sig under en samling. Att använda sig av barns kultur som begrepp gör det möjligt för oss att 

beskriva barns samspel. Men det hjälper oss också att försöka tolka och förstå hur barn kan tänkas 

uppleva samlingen som kan beskrivas som en kultur skapad för barn, där begreppen motstånd och 

frizoner kan vara ett sätt att förstå barns kroppsliga handlingar.   

Pedagogen 

I sin artikel beskriver Johansson (2003, 48-50) olika förhållningssätt, som avgör huruvida pedagogen 

närmar respektive distanserar sig till barns perspektiv. Johansson kategoriserar dessa olika syner som 

Barn som medmänniskor, vuxna vet bättre och barns intentioner är irrationella. Att se barn som 

medmänniskor innebär att man som pedagog har en vilja att se barnet som en person med intentioner, 

önskningar och vilja där barnets egen upplevelse betyder något och där dennes önskningar, i den mån 

det går, bör följas. I den andra kategorin, vuxna vet bättre, förnekar inte den vuxne att barnet har 

perspektiv, men att de vuxnas perspektiv går före barnets intentioner och upplevelser. Detta kan därför 

sägas vara en representativ syn, där man säger sig agera i barnets bästa, gentemot den sistnämnda 

kategorin, barns intentioner är irrationella, som grundar sig i en ovilja att närma sig barns perspektiv 

alls, då dessa anses oviktiga för den egna pedagogiska verksamheten. Johansson (2003, s.53, 55) 

beskriver pedagogens uppdrag som normativt, där ett visst lärande står i fokus. Barns perspektiv kan i 

sådana situationer bli problematiskt då pedagogen måste göra ett övervägande om vad det är som ska 

prioriteras, men som Johansson påpekar, sker det ofta på bekostnad av barnets eget perspektiv.  

Om ett närmande av barns perspektiv ska kunna möjliggöras hävdar Emilson (2008, s.87) att 

pedagogens förhållningssätt, i ett kommunikativt handlande, ska präglas av vissa kvaliteter. 
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Emotionell närvaro och lekfullhet är två av kvaliteterna som pedagogen anses behöva för att 

möjliggöra och öppna upp för barns inflytande och delaktighet. Med emotionell närvaro menas inte att 

vara emotionell i största allmänhet, det vill säga att visa känslor. Istället menar hon att det handlar om 

”pedagogens lyhördhet och sensitiva följsamhet gentemot barnet” (Emilson, 2008, s.90). Att som 

pedagog göra emotionella utspel, tillrättavisanden etc., är visserligen att visa känslor men behöver 

alltså inte innehålla tecken av lyhördhet. Emilson (2008, s.89-90) likställer lyhördhet med att förstå 

andras behov och önskningar med syfte för att förbättra för den andre. Hon tar upp ett exempel när 

barnen under en samling inte vill sitta på sina platser och där pedagogen använder sig av en arg röst 

och hotar med tillrättavisning. Emilson menar att pedagogens agerande kan beskrivas som emotionellt 

men inte emotionellt närvarande då pedagogen inte läser av situationen och barnens behov/önskningar. 

Lekfullhet är när pedagog och barn har roligt tillsammans och att det existerar mycket skratt och skoj. 

Emilson (2008, s.90-91) beskriver ett sådant samspel som något av intersubjektiv karaktär, där 

kommunikationshandlingarna är lustfyllda. Men lekfullhet ska dessutom inte enbart förstås som en 

rolighetsfaktor utan kan förstås som något grundläggande i relationen som också förutsätter att barnen 

själva får möjligheten att ta egna beslut, initiativ och bli hörd. Ett sådant förhållningssätt kan leda till 

en intersubjektiv verklighet och främja likvärdighet mellan barn och vuxen. Med intersubjektivitet 

menar Emilson (2008, s.18-19) att pedagogen och barnet möts i kommunikation och samförstånd, det 

är relationen mellan två eller tre subjekt och den möjlighet som finns att dela varandras livsvärldar. 

Emilson hävdar att när fostran karaktäriseras av intersubjektivitet, kan maktstrukturer rubbas och makt 

kan fördelas jämnare mellan barn och vuxen. 

I sin forskning kring samlingen beskriver Lena Rubinstein Reich (1996, s.87) hur pedagogen ställs 

inför en rad olika dilemman som måste hanteras av pedagogen med hjälp av olika strategier. Ett sådant 

dilemma kan vara barnet kontra planen/ordningen där pedagogen måste välja mellan att följa sin 

planering eller avvika ifrån den. För att vid behålla ordning under en samling, visar Rubinstein Reich 

(1996, s.89) på hur pedagogerna använder sig av olika strategier, tillexempel återföra barnet till sin 

plats i cirkeln alternativt ta barnet i sitt knä och hålla om barnet. Dilemmat kan beskrivas som en 

motsättning mellan planen och barns perspektiv, där pedagogen prioriterar kontroll och ordning före 

barns intressen 

Att agera strategiskt på ett av dessa sätt kan ses som att agera utifrån ett målorienterat förhållningssätt 

(Emilson, 2008, s.105). De som beskrivs ovan kan ses vara av disciplinär karaktär vilket gör att barnet 

betraktas som ett objekt. Motsatsen till detta beskrivs som förståelseorienterat vilket tar livsvärlden i 

beaktning, där vi som subjekt tillskrivs ett annat värde än objekt i en lydnadskultur, och tillåts att 

mötas och delta i varandras livsvärldar. Att agera utifrån en sådan syn ligger dessutom mer i linje med 

att närma sig barns perspektiv (Emilson, 2008, s.106). 

Danska pedagogerna Ulla Fischer och Bent Leicht Madsen (1999, s.68) utformade begreppet kaos-

ångest, för att känneteckna en känsla (oro/rädsla) hos pedagogen, som uppstår när man tror att en 

situation ska urarta och man ska tappa kontrollen. Bakgrunden till kaos-ångesten menar Fischer och 

Leicht Madsen är att det uppstår en slags skillnad mellan det pedagogen har planerat och det som 

egentligen sker. Dem beskriver även tre olika former av kaos-ångest, den synliga, osynliga och dolda. 

Vi kommer att använda oss av den synliga kaos-ångesten, där pedagogen uppfattar att situationen 

håller på att övergå till kaos, vilket leder till olika slags ingripande; tillrättavisning, åtstramning och 

kontroll. Dessa ingripanden visades sig befrämja/skapa oro istället för att stoppa den (Fischer & Leicht 

Madsen, 1999, s.71). Rubinstein Reich (1996, s.107) menar att kaos-ångesten kan vara ett skäl till att 

varför samlingarn tenderar att bli tjatiga och kontrollerade.  
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Syftet med studien är att observera om pedagogen närmar sig eller distanserar sig ifrån ett barn 

perspektiv och hur det tar sig uttryck i kroppsliga såväl verbala handlingar. Med begreppet kaos-

ångest samt hur pedagogen agerar i olika dilemman, framför allt när det gäller avvägningar gällande 

planen för samlingen och barns perspektiv kan vi försöka tolka och förstå pedagogens agerande. Även 

Johanssons (2003) olika kategorier för hur pedagogerna tycks förhålla sig till det normativa uppdraget 

kan vara till hjälp när vi analyserar pedagogernas bemötande. 

Metod  

I det här avsnittet kommer vi redogöra för de metoder vi valt att använda oss av och vilka urval vi har 

gjort för att få svar på våra frågeställningar. Sedan kommer en beskrivning hur vi genomförde våra 

observationer och hur vi gick tillväga med vår databearbetning och analys. Avsnittet avslutas med de 

etiska aspekterna samt hur trovärdig och tillförlitligt vårt arbete kan tänkas vara.  

Val av metod 

Då vi har som syfte att titta på barns kroppsliga upplevelser under samlingarna ser vi observationer 

som den mest lämpade metoden. Bjørndal (2005, s.110) menar att observation är en bra metod när 

man vill observera vad människor gör och inte bara säger och när man letar efter mönster i det som 

sker. Generellt menar författarna att observationer är krävande och att det finns en risk att 

observatören övertolkar det som uppenbarar sig. 

Då vi vill skapa en större förståelse kring barn och pedagogers upplevelser samt handlingar i en 

samlingssituation har vi valt oss av en kvalitativ metod. Bell (2000, s.13) menar att ” Forskare som 

anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserad av att ta reda på hur människor upplever sin 

värld. Deras mål är snarare insikt än statisk analys”. Bell (2000, s.17) menar att kvalitativa 

undersökningsprofiler ger en större helhetssyn på sociala processer och sammanhang och en kvalitativ 

uppläggning är mer ostrukturerad och flexibel. Fast man bör vara försiktig med att dra några generella 

slutsatser i en kvalitativ studie, då man tittar på en enda händelse/företeelse. Dock utesluter det inte en 

generalisering om det specifika fallet liknar andra fall och situationer. 

Urval och avgränsningar 

Studiens data samlades in på en förskola beläget norr om Stockholm och varför vi valde specifikt den 

förskolan var på grund av det förekom samlingar flera gånger per dag. Ett annat skäl som låg bakom 

att vi valde just den förskolan var för att den uppfyllde våra kriterier gällande samlingens utformning 

och innehåll. För vår studie var det viktigt att observera en traditionell samling, där form och innehåll 

kan sägas vara av ritualistiskt karaktär, och att den utgjorde en stor del av förskolans pedagogik. För 

att synliggöra barnens och pedagogers handlingar var observation en bra metod som utgångspunkt och 

där våra frågeställningar automatiskt avgränsade oss till att titta på barns kroppsliga uttryck och 

vuxnas respons till barns kroppsliga uttryck.  

Inledningsvis hade vi en idé om att titta på olika samlingar och olika barngrupper, för att kunna 

jämföra och se skillnader. På grund av vårt fenomenologiska ställningstagande ledde det oss till att 
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fokusera på en mindre grupps upplevelser och erfarenheter av fenomenet samling. Då ett fenomen kan 

upplevas på olika sätt av olika människor avgränsade vi oss till att observera en specifik barngrupp 

istället för att observera en rad olika samlingar i olika sammanhang. 

Vi valde att observera fem gånger och alla observationer fick bli en del av vårt analysmaterial. Vi 

observerade enbart de barn som vi hade fått ett samtyckande av, varav fyra inte hade lämnat in och en 

som inte gav sitt samtyckte, vilket automatiskt blev en avgränsning till vårt datamaterial. Sammanlagt 

var det tio barn och tre pedagoger som deltog i studien.   

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

De barn som deltog i studien var mellan tre till fem år. Vi hade däremot inga krav eller kriterier på 

vilken utbildning pedagogerna hade och de pedagoger som deltog var både förskollärare och 

barnskötare. 

Insamlingsteknik 

När vi observerade använde vi oss av penna och papper och en observationsform av första ordningen 

(Bjørndal, 2005, s.26). Det innebär att vi använde oss av en icke deltagande roll där vi placerade oss 

vid sidan om samlingen för att få en helhetsbild. För att få så intressant information som möjligt menar 

författaren på att lågt deltagande är den bästa förutsättningen när man inte har några tekniska 

hjälpmedel (Bjørndal, 2005, s.43). Det kan ses som en nackdel att vi endast förlitade oss på papper och 

penna som observationsmetod, då det är omöjligt att hinna få med allt som sker. Men det kan även ses 

som en fördel med penna och papper då det inte är lika tidskrävande att bearbeta den insamlade 

empirin, än om vi hade videofilmat samlingarna. Vi använde oss också av en så kallad öppen 

observation, vilket innebär att deltagarna var medvetna om att de blev observerade samt syftet för vår 

närvaro (Repstad, 2007, s.41). 

Innan vi började observera bestämde vi oss för att titta på barnens kroppsliga uttryck och 

pedagogernas gensvar och bemötande. Dock försökte vi ha ett så brett fokus inom dessa områden och 

vi använde oss av en låg strukturell form, som oftast används i samband med kvalitativa observationer 

(Bjørndal, 2005, s.108). Detta medförde att vi aldrig använde oss av något specifikt kodschema, även 

om det var uppe för diskussion, där man skulle kunna rikta in sig på specifika kroppsliga uttryck eller 

bemötanden. Resonemanget för att inte använda sig ett sådant observationsunderlag var för att lämna 

det som sker öppet då vi på förhand omöjligt kunde veta hur barnen och pedagogerna skulle agera. 

Bjørndal (2005, s.110) betonar visserligen att observationer av låg strukturell grad är svårare på många 

sätt, inte minst för ovana observatörer och datainsamlingen blir mindre noggrann. Myntets andra sida 

blir att observationer av hög strukturell grad ofta ligger till grund för att oväntade händelser passerar 

en förbi vilket försvårar att se det som observeras i ett större sammanhang. 

Genomförande 

Vi genomförde observationerna under en veckas tid och observerade två olika former samlingar, en 

som tog plats utomhus på morgonen och en inomhus innan lunch, varav varje samling höll på cirka 20 

- 30 minuter. Total gjorde vi fem observationer, varav tre utomhussamlingar och två 

inomhussamlingar.  
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När vi kom till förskolan första gången delade vi ut samtyckesformulären till vårdnadshavarna. Vi 

försökte i alla största grad möta vårdnadshavarna personligen tillsammans med samtyckesformulären 

och om det inte var möjligt lämnade vi formuläret på barnets hylla. Pedagogerna var dessutom till stor 

hjälp under insamlandet av samtyckesformulären.  

När vi kom andra gången presenterade vi oss för pedagogerna och berättade om studiens syfte. För 

barnen berättade vi att vi ville observera deras samlingar och var nyfikna på vad det gör under en 

samling. När vi presenterades oss skedde allt snabbt och det var rörigt vilket vi tror påverkade hur vi 

förhöll oss till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Något vi reflekterat över är 

hur vi faktiskt missade att informera och ge barnen möjligheten att säga nej till att delta i studien. 

Trots att vi hade en låg strukturell form så kom vår metod, där vi endast förlitade oss på penna och 

papper, att styra vad vi skrev ned vilket ofta blev det mest synliga och tydliga av barnens kroppsliga 

uttryck. Det kunde exempelvis vara när barnen lämnade cirkeln eller hur dem riktade sina kroppar och 

blickar mot föremål, barn eller pedagoger. Då vi hade som fokus att titta på hur pedagogerna närmar 

sig barns perspektiv, fokuserade vi på interaktioner mellan barn och pedagoger, verbal som kroppslig. 

Vilken typ av kommunikation som skedde mellan barn och pedagog var inte det viktiga, utan vi 

försökte istället fånga allt som uppfattades som kommunikation mellan barn och pedagoger vilket 

innefattade allt från uppmuntran till fysiska korrigeringar. Vi tror att våra tidigare kunskaper om barns 

perspektiv kan ha varit till nytta vid observationstillfällena då vi lättare har kunnat sålla bland olika 

händelser om vad som kvalificerar som ett närmande eller distanserande av barns perspektiv.  

Under observationerna befann vi oss i bakgrunden och antecknade och vi valde att placera oss i olika 

delar av rummet, då det underlättade för oss att kunna se olika saker från olika vinklar. Ett val vi 

gjorde för att skapa en större och bredare bild då vi inte hade en kamera att filma samlingen med. När 

vi hade observerat klart så satte vi oss i ett avskilt rum för att gå igenom det vi hade sett och skrev ner 

ett gemensamt observationsunderlag.  

Under studiens gång hade vi också problem med att få in samtyckanden från vårdnadshavarna. Det 

uppstod även brister i kommunikationen där vårdnadshavarna inte hade svenska som förstaspråk, 

vilket gjorde det svårt för oss att förklara studiens syfte. Det skapade även en problematik hur vi skulle 

genomföra våra observationer. Vår första tanke var att använda oss av videoinspelning men eftersom 

vi inte hade fått ett samtycke av alla vårdnadshavare hade vi ingen möjlighet till att använda oss utav 

tekniska hjälpmedel på grund av etiska skäl. Att observera barns kroppsliga uttryck kan vara svårt med 

papper och penna, då man tittar ned på pappret samtidigt som man antecknar. Det barnen gör med sina 

kroppar sker oftast i det tysta, även mimik och blickar är svåra att se och mycket kan gå till spillo när 

man endast förlitar sig på att dokumentera det som sker med penna och papper. Vi tror att en 

videokamera hade haft en stor betydelse i vår studie och som för oss hade möjliggjort ett närmande av 

barns perspektiv på ett djupare plan. Men det spelar också en avgörande roll när det bland annat 

handlar om studiens validitet.  

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Inför varje huvudrubrik delade vi upp arbetet så att vi fokuserade på olika delar. Under exempelvis 

tidigare forskning diskuterade vi vad vi fann intressant och relevant att ta med för att sedan dela upp 

avsnitten mellan oss. Därefter läste vi varandras texter för att sen tillsammans gå igenom och redigera 

alternativt skriva om vissa delar. Likadan metod användes för att skriva avsnitten bakgrund, metod och 

teoretiskt perspektiv. Varje stycke har dock på något sätt blivit granskat och godkänt av den andre för 

att båda ska kunna stå för innehållet. 
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Avsnittet resultat och analys skrevs på ett snarlikt sätt, men att vi innan dels gick igenom 

observationerna samt diskuterade innehållet för att komma överens om vad som ska skulle finnas med 

i analysen. Alla delar av analysen gick vi igenom och diskuterade tillsammans för att sedan skriva om 

dessa. Rubrikerna diskussion, metoddiskussion och slutsats skrev vi tillsammans för att dels 

synliggöra varandras läroprocesser men även för att belysa vad vi båda fann viktigt i resultatet, så att 

vi så långt som möjligt kunde nå en gemensam slutsats och hitta arbetets essens.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter observationerna satte vi oss direkt ned och gjorde en sammanfattning över det vi hade sett. 

Bjørndal (2005, s.46), skriver att det är en fördel att skriva anteckningar både under och efter 

observationen men att det är viktigt att man registrerar sina upplevelser och reflektioner snarast. Efter 

insamlandet av data gick vi till ett avskilt rum och satte oss ned tillsammans och diskuterade det vi 

hade sett och upplevt under observationerna. Främst för att undvika bristfälliga och felaktiga 

observationer och på så sätt göra studien mer tillförlitlig.   

Bjørndal (2005, s.59) skriver också att det är viktigt att hålla fast vid skillnaderna mellan det du 

omedelbart observerar och hur du tolkar och förstår det du observerar. Inom fenomenologisk forskning 

krävs det en lyhördhet och hänsyn när materialet sammanställs. Det är forskarens ansvar att intigritet 

och barns perspektiv kommer till utryck, där resultat, beskrivningar och tolkningar hanteras och 

beskrivs på ett varsamt och respektfullt sätt (Johansson, 2003, s.45). När vi bearbetade det insamlade 

materialet försökte vi hålla oss till rena beskrivningar av vad vi såg under observationerna. Istället för 

att skriva barnet är ointresserad, skrev vi istället barnets blick är vänt mot en kamrat eller barnet är inte 

aktiv i sången. Men efteråt tolkar och reflekterar vi över våra beskrivningar och analyserar det utifrån 

bestämd teori och bestämda begrepp. Om forskaren ska få en möjlighet till att närma sig barnets 

livsvärld menar Johansson (2003, s.44) att man ska tolka och inte värdera det barnet uttrycker och vara 

öppen till barns agerande. 

Vi har även gjort ett försök att läsa vårt empiriska material på ett sådant sätt där vi sätter vår 

förförståelse och erfarenheter av samlingen vid sidan av, något man inom fenomenologin benämner 

som bracketing (Tuohy et al. 2013, s.18), för att se om vi kan se andra sidor av fenomenet. Men vi har 

inte haft som syfte att se på samlingen som en pedagogisk aktivitet och vilket lärande som kan 

iscensättas. Vi har alltså inte haft något intresse av att lyfta fram det som kan ses som positivt för barns 

utveckling och lärande i en samlingssituation. Istället har vi velat lyfta barns upplevelser av fenomenet 

samling och hur pedagogerna närmar respektive distanserar sig från barns perspektiv. I analyserna av 

barn och pedagogers kommunikation så ligger tyngdpunkten på barns perspektiv och vad tidigare 

forskning säger att ett närmande är eller kan vara. Det handlar alltså inte om vad en samling kan bidra 

med, utan om hur barn kan tänkas uppleva en samling och hur ett närmande och distanserande av 

barns perspektiv kan se ut! 

Analys innebär att man medvetet väljer ut faktorer av särskild relevans och kategorisering och 

karläggning av tydliga mönster kan vara ett sätt att analysera (Bjørndal, 2002, s.118). Innan vi började 

tolka och analysera vårt material läste vi igenom observationerna för att få en helhetsbild. Det kan 

jämföras med en ”hermeneutisk spiral”, en tolkningsprocess, där vi först skapar en helhetsbild av det 

underlag vi har för att sedan välja ut intressanta delar. De enskilda delarna tolkas i efterhand där vi 

försöker hitta en innebörd som kan relateras till helheten (Repstad, 2007, s.137). Under vår 

databearbetning inspirerades vi av Engdahls (2007, s.57) analysarbete som genomfördes i flera steg. 

Med en systematisk genomgång av vårt material kunde vi finna meningsbärande enheter. Ett fenomen 
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kan bestå av flera kategorier men genom att identifiera meningsbärande enheter till ett fenomen kan vi 

på så sätt beskriva fenomenets ”essens”, det vill säga vi försöker formulera en gemensam innebörd för 

fenomenet samling.  

I våra observationer kunde vi bland annat identifiera meningsbärande enheter som glädje, imitation, 

fysisk kontakt, passivitet, aktivitet, som i sin tur har ledde till kategorierna barn söker barn, barns 

erfarenheter och en vuxenstyrd aktivitet.  Kategorierna har sedan vart en utgångspunkt i vår analys där 

vi försökt tolka och förstå de meningsbärande enheterna med hjälp av olika begrepp. 

Forskningsetiska aspekter  

När man bedriver forskning ställer Vetenskapsrådet (2011, s.16) upp ett visst antal etiska principer 

som forskaren bör förhålla sig till för att arbetet ska kunna ses som etiskt försvarbart. En sådan är 

informationsprincipen (Vetenskapsrådet, 2011, s.18, 21) vilket säger att alla som deltar i studien ska 

informeras om dess syfte. Detta gjorde vi genom ett samtyckesformulär där det framkom vad arbetet 

handlade om, hur vi skulle gå till väga och hur den empiri vi samlade på oss endast skulle hanteras av 

oss själva och heller inte användas för något annat ändamål än det som beskrivits i studiens syfte samt 

en garanti för anonymitet. Vi informerade att det färdiga arbetet skulle bli ett öppet dokument och hur 

man kan ta del av resultaten. Vidare var det viktigt att poängtera att de som deltog i studien kunde när 

som helst avbryta eller tacka nej till sin medverkan. På formuläret fanns även vår kontaktinformation.  

Enligt lagen om etikprövning och forskning som avser människor ska vårdnadshavarna till barn under 

15 år, informeras och samtycka till forskningen (CODEX, 2013). I samband med detta har vi bett om 

skriftligt samtycke från föräldrarna där dem godkänner att deras barn får delta i studien. Kontakten 

mellan oss själva och föräldrarna blev dock problematisk vid några tillfällen då ett flertal inte hade 

svenska som förstaspråk. Detta ledde till brister i kommunikationen och det blev svårt att veta om dem 

förstod vad som stod på samtyckesformuläret. Vi valde att också presentera informationen muntligt för 

de föräldrar vi kom i kontakt med, men även här kan vi inte med säkerhet säga att dem förstod fullt ut 

vad vi menade, även om dem skrev på.  

Trots att vi försökte bortse ifrån de barn vars föräldrar inte tackade ja till att delta i studien, så visade 

det sig problematiskt då man i sitt observerande ibland glömmer bort sig. I observationerna upptäckte 

vi att dessa barn ofta samspelade med barn vars föräldrar hade gett sitt medgivande, vilket många 

gånger ledde till att dessa sekvenser var tvungna att tas bort. Vi gjorde dock vårt yttersta för att inte 

inkludera dessa barn och endast fokusera på dem vi hade fått samtycke ifrån.  

Innan vi började observera presenterade vi oss själva för barnen och informerade att vi under en kort 

tid framöver skulle titta på deras samlingar. Vår förklaring för vår närvaro för barnen var att vi var 

nyfikna och intresserade av vad dem gjorde på samlingen. På vilket sätt och hur ingående man 

förklarar för barnen vad det är vi observerar är en svår balansgång. Att säga att vi är där för att titta på 

deras samlingar och hur dessa går till eller hur barn och vuxna samspelar  är att tala sanning. Det kan å 

andra sidan sägas vara en allt för bred och vag beskrivning av det vi faktiskt tittar på, nämligen 

barnens kroppsliga uttryck.  

Att fullt ut berätta om våra avsikter skulle kanske inte ha gynnat barnen i sin förståelse kring studiens 

syfte men att inte betona barnens rätt till att säga nej till ett deltagande är för oss desto viktigare. Det 

faktum att vi missade att informera barnen om deras rättighet till att säga nej, och också ge dem 

möjligheten till det, är något som vi har reflekterat och återkommit till vid ett flertal tillfällen under 

arbetets gång och insett att vi inte fullt ut har följt de rekommendationer som bland annat 
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konventionen om barns rättigheter förespråkar. Utifrån regelverk som berör barnens rättigheter, bland 

annat den Europeiska konventionen samt FN:s konvention om barns rättigheter, har vi ett ansvar om 

att informera barnen om sådant som berör dem. Utifrån den information vi ger har barnen rätt att skapa 

sig egna uppfattningar, uttrycka sig fritt och bli respekterade (CODEX, 2013). 

I efterhand har vi reflekterat och resonerat kring varför vi underlät oss informera barnen om deras rätt 

att säga nej till att delta. Vi ställer oss också frågan om varför vi inte vid senare tillfällen informerade 

barnen om deras rätt att säga nej.  En aspekt skulle kunna vara att vi ville undvika att hamna i en 

situation där barnen fatiskt säger nej och på så sätt lett oss till ett dilemma. Om ett eller flera barn inte 

hade velat delta, hur hade vi då fortsatt vår studie. Vi känner att det hade varit orimligt, och inte minst 

oetiskt, att be dessa barn lämna samlingen. På samma sätt hade det varit oetiskt att plocka bort 

enskilda barn ur samlingen för att kunna videofilma samlingarna och de barn vars vårdnadshavare gett 

sitt medgivande.  

Oavsett så har vi försökt vara lyhörda gentemot barnen i våra observationer. Men hur går något sådant 

till rent praktiskt? För oss var det ett avvägande, där man i vissa känsligare situationer inte kunde 

agera för närgående eller påträngande, men även det är en subjektiv tolkning. Johansson (2003, s.45) 

menar att om man i sin roll som forskare säger sig ta barns perspektiv i beaktning, kräver detta vissa 

nivåer av självkritik och ifrågasättande av de metoder man använder sig av, för att inte riskera agera 

integritetskränkande. Då vi i vår studie haft som syfte att närma oss barns perspektiv kan vi ifrågasätta 

om vi verkligen har intagit ett barn perspektiv, då allt gick så hastigt med vår introduktion när vi 

började observera. Kunde de visa missnöje genom att dra sig undan? Med stor säkerhet är svaret på 

dessa frågor nej, i och med att samlingen är så pass kontrollerad och vuxenstyrd där barnen har krav på 

sig att delta. I en friare leksituation hade barnen kanske haft större möjligheter att dra sig undan, vilket 

då ställer högre krav på oss som forskare och studenter att vara lyhörda på det barnen uttrycker. Å 

andra sidan försökte vi utifrån vår bästa förmåga visa respekt gentemot barnen och skapa en kontakt 

med dem innan samlingen genom att delta i annan verksamhet utöver samlingen. I många fall 

upplevde vi att barnen istället var nyfikna och intresserade av oss och vad vi gjorde. 

Även om vi har varit öppna mot pedagogerna om att man kan säga nej eller avbryta sin medverkan, 

kan man föreställa sig att det finns, bara genom vår närvaro, en outtalad påtvingande kraft som säger 

att man bör ställa upp. Det är heller inte säkert att studiens syfte, som dessutom under arbetets gång 

gradvis har förändrats, uppfattades på det sätt som vi kanske tänkt oss. Repstad (2007, s.104) menar att 

man i sin position som forskare inte kan förväntas avslöja alla sina analytiska redskap då det kan 

fördunkla aktörernas agerande då vi samtidigt är ute efter att observera ett fenomen i sitt naturliga 

tillstånd. Vi känner dock att vi skulle kunnat ha varit mer öppna gentemot pedagogerna och på ett 

betydligt mer uttalat sätt förklarat att det handlade om hur barns kroppsliga uttryck i samlingen bemöts 

och regleras. Ju mer vi satte oss in i teori har vi kunnat förstå och läsa in mening i det barnen och 

pedagogerna gjorde, vilket inte alltid i pedagogernas fall, har visat sig fördelaktigt. Den makt vi har 

när vi i efterhand skapar arbetet kan relateras till det Bjørndal (2005, s.110) beskriver som öppenhet av 

medelstor grad där fokus på något sätt har hållits undan eller dolts. 

De forskningsetiska principerna som berör konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011, s.68-69) innebar 

för oss att avidentifiera deltagarna i observationerna. Barn och pedagogers namn har därmed ersatts 

med neutrala begrepp som barnet eller pedagogen och beskrivningar av utseenden har undvikits. I 

början av studien var vi noga med att betona för föräldrar och pedagoger de åtgärder vi tog för att 

skydda de inblandades integritet och privatliv. Nyttjandeprincipen (Vetenskapsrådet, 2002, s.14) 

påvisar att empirin endast får användas för forskningsändamål och uppgifterna ska skyddas mot 

utomstående. Efter att vi hade observerat var vi noga med att ta väl hand om det insamlade materialet 
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där inte någon annan än vi själva hade möjlighet att läsa observationsmaterialet. De observationer där 

namn på barn eller pedagoger förekom har i efterhand förstörts. 

Studiens kvalitet 

Man brukar förklara validitetsbegreppet genom att ställa sig frågan "har jag mätt det jag ska mäta?" 

(Repstad, 2007, s.151). Att validera innebär alltså att kontrollera trovärdigheten av ett arbete. 

Validering, skriver Simon Wolming (1998, s.92), handlar om att kritiskt granska rimligheten i de 

tolkningar och argument som gjorts, i samband med en mätning eller en observation. Inom en 

fenomenologisk idétradition eftersträvar man täta beskrivningar av hur ett fenomen kan tänka 

upplevas, vilket innebär att bilden som skrivs fram, är en subjektiv sådan, där vi i rollen som forskare 

sedan innan har en viss förförståelse och uppfattning av samlingen som fenomen. Att validera är att 

ifrågasätta (Wolming, 1998, s.97) och att då bli medveten om sina förutfattade meningar och tidigare 

erfarenheter, sådant som kan påverka och färga ens tolkningar, kan då ses som ytterst viktigt. Detta 

ledde till att vi i efterarbetet med observationerna exempelvis var noga med att hålla oss till så faktiska 

beskrivningar som möjligt och inte lägga värderingar i det vi såg.  

Engdahl (2007, s.60) poängterar att en viktig aspekt inom validitetsarbetet är att kontinuerligt granska 

hur väl studiens syfte stämmer överens med de resultat man för fram. Då vi använde oss utav en 

fenomenologisk teori med syftet att försöka förstå och beskriva fenomenet samling och barn och 

pedagogers upplevelser av den, är det viktigt att vi även i vårt validitetsarbete följer en fenomenlogisk 

idé. Engdahl (2007, s.60) menar att man inom fenomenlogin eftersträvar så täta beskrivningar som 

möjligt, vilket för oss innebar att försöka komma åt barn och pedagogers subjektiva upplevelser av 

fenomenet för att i ett senare skede kunna hitta bärande kännetecken för fenomenet samling. Att hela 

tiden förhålla sig till en fenomenologisk tradition i våra observationer, gör då att resultatet kommer 

stämma mer överens med studiens syfte och på så sätt stärka validiteten.   

Det faktum att vi var två stycken, där vi också i många fall hade väl överensstämmande observationer 

där samma förlopp och händelser var dokumenterade, styrker observationernas innehåll (Repstad, 

s.152, 153). Wolming (1998, s.98) beskriver detta som ett sätt minska riskerna till felkällor och öka 

validiteten. Att vi var två stycken som kunde se samma händelser styrker även reliabiliteten, eller som 

Engdahl (2007, s.62) beskriver det, att det som skrivs fram i observationerna faktiskt har hänt och att 

vi inte har övertolkat situationerna och att våra resultat redovisas på ett korrekt sätt. 

Begreppet reliabilitet förklarar hur tillförlitlig en metod eller ett instrument anses vara när något ska 

mätas, eller som i vårt fall, observeras. I eftersträvandet av en hög reliabilitet ställer man sig ofta 

frågan om den metod man använder sig av ger samma resultat vid olika tillfällen (Bell, 1999, s.89). Vi 

valde att använda oss av penna och papper som en observationsmetod vilket kan ses som en metod av 

låg tillförlitlighet. Vi anser att man inte kan få samma resultat med hjälp av fria anteckningar då vi inte 

hinner dokumentera allt vi ser. Det är exempelvis mödosamt och svårt att skriva täta, utförliga 

anteckningar där en helhet av en händelse inte kommer till sin fulla rätt. Vilket kräver att vi behöver 

göra ett val i vad vi ska skriva ned och inte. Exempelvis är det lättare att fånga barnens stora och 

övertydliga gester än det som sker nästintill osynligt. Dessa uppenbara problem i tillvägagångssättet 

påverkar vår studies validitet då en låg reliabilitet automatiskt sänker ett arbetets validitet (Bell, 1999, 

s.90). 
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Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi tolka och analysera de observerade samlingarna med hjälp av tidigare 

forskning. För att kunna svara på våra forskningsfrågor har analysen av samlingens form och innehåll 

spelat en avgörande roll. Forskningsfrågorna presenteras enskilt i form av rubriker följt av en kort 

sammanfattning av varje frågas resultat och hur kategorier har skapats utifrån meningsbärande enheter. 

Samlingens drag 

Under våra observationer kunde vi se tydliga drag i samlingen, likt Rubenstein Reichs (1996, s.52) 

beskrivning, av fasta strukturer med bestämda regler och innehåll. Samlingarna kan karakteriseras i 

Emilsons (2008, s.43) termer, stark klassificering med en stark inramning. Ju starkare klassificeringen 

är desto tydligare är formen för aktiviteten. Både inomhus och utomhus satt barnen på ett bestämt sätt, 

i en ring. Fastän det inte fanns en rund matta utomhus så anordnade pedagogerna en cirkel med hjälp 

av sittunderlägg. Under utomhussamlingen hade barnen även en bestämd aktivitet varje gång, där de 

slår en tärning som bestämmer vilket barn som får ta en sångpåse. Samlingarna kan sägas vara 

traditionella då den kan jämföras med en ritual, där samma delmoment sker i tur och ordning; de 

räknar barnen, har öppningssång och en avslutningssång. När samlingarna blir regelbundna med 

förbestämt innehåll och fasta strukturer blir samlingarna svåra att förändra och påverka, där syftet med 

en ritual är att ordna individen i det kollektiva, en målinriktad påverkan som innebär att uppfostring 

och lärande är till för att anpassa barnet in i samhället (Rubenstein Reich, 1996, s.53).  

Vi kunde också se att samlingen hade en stark inramning, det vill säga det fanns fasta regler för hur 

aktiviteterna skulle gå till. Inramning är social i sin form och handlar om kommunikationen mellan 

barn och pedagog (Emilson, 2008, s.44). Under studien såg vi att pedagogen hade det största 

talutrymmet och mandat över att bestämma innehåll och stoff.  Detta kan vara ett tecken på att 

samlingens syfte är att skapa ordning och socialisera, att markera sociala positioner och påvisa vem 

som är ledare (Rubenstein Reich, 1996, s.53). 

Hur visar sig barns kroppsliga upplevelser av 
samlingen? 

Vårt syfte är att försöka synliggöra barns perspektiv samt hur barn kroppsligt visar sina upplevelser 

under en samling. Utifrån våra observationer har vi noterat att barnens kroppsliga uttryck visar på en 

stor variation av kroppsliga rörelser. Från det stora och explosiva till det lilla och dolda, från livligt 

engagemang till stilla iakttagande. Utifrån detta har vi hittat följande meningsbärande enheter: 

passivitet, aktivitet, göra tvärt emot, vägran och lämna cirkeln. Det barnen uttrycker med sina kroppar 

ser vi som något talande, inte bara hur de kan tänkas uppleva stunden här och nu, men även som ett 

samlat uttryck för deras upplevelser av samlingen som fenomen, vare sig det handlar om att skapa 

motstånd eller vara aktiv i sitt deltagande. Detta har vi valt att kalla för barns erfarenheter. 

Maurice Merlaeu-Ponty hävdade att det vi känner och upplever, inte kan uttryckas förrän det först har 

uttryckts via kroppen (Løkken, 2006, s.38). Det barnen gör, när de med sina kroppar positionerar sig 

på det ena eller andra sättet, blir ett sätt för dem att kommunicera mening och vilka erfarenheter de kan 
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tänkas ha kring fenomenet samling. För att kunna förstå vad barnen kan tänkas ge uttryck för, har 

begreppet barns kultur varit användbart. 

Inom kulturbegreppet skiljer man bland annat på kultur för barn och av barn (Engdahl, 2008, s.42). 

Utifrån Corsaros idéer om barnkultur, beskriver Änggård (2007, s.161) hur makt och viljan att ta 

kontroll utgör en väsentlig aspekt av barns kultur. Hon för ett resonemang om hur barn använder det 

som finns tillgängligt, såsom rum och material, och omdefinierar detta utifrån sina egna villkor. 

Samlingen kan ses som ett tydligt exempel på kultur för barn, det vill säga att det är en aktivitet skapad 

för dem där barnen själva inte har haft en talan. Situationen blir då väldigt laddad när ett, eller ibland 

flera barn, väljer att lämna cirkeln helt eller som i en annan sekvens, lägga sig ned på mattan istället 

för att sätta sig på rumpan längs mattans kant. När barnen i detta fall inte gör det som förväntas av 

dem, kan detta beskrivas som en omförhandling av aktiviteten och därför ses som ett aktivt motstånd 

gentemot, exempelvis samlingens fasta struktur och regler, där det förväntas av barnen att dem ska 

bete och uppföra sig på ett visst sätt. Att lämna cirkeln kan vara ett sätt för dem att utöva makt med 

syftet att återta kontroll över en situation de inte accepterar till fullo. 

Ett annat tydligt exempel på hur barnens kroppsliga erfarenheter av samlingen kan se ut skulle kunna 

vara när några av de äldre barnen i den sista ramsan, som man alltid avslutar med, väljer att göra tvärt 

emot och byta ut och kasta om rörelserna. Detta kan tyda på att barnen upplever en viss tristess då dem 

återigen måste utföra samma rörelser till samma ramsa, och genom att byta rörelserna mot något annat, 

skapar dem på så sätt något mer spännande och i förlängningen något mer betydelsefullt. En orsak till 

varför dem kan tänkas bete sig som dem gör i dessa situationer kopplar vi till bland annat samlingens 

fasta form och regelverk men även till dess rituella karaktär. Likt barnet som under flera tillfällen 

lämnar cirkeln, kan barnens återupprepade beteende i detta avseende, där dem i varje samling gång på 

gång ändrar om innehållet i ramsan och gör tvärt emot, läsas som ett eget kulturskapande. Dessa olika 

typer av motstånd kan ses som försök till att återta makt från pedagogerna, genom att utmana regler 

och föreställningar kring samlingen och skapa sig frizoner inom aktiviteten (Änggård, 2007, s.163). Å 

andra sidan kanske det handlar om att det helt enkelt finns något lustigt med att göra tvärt om och att 

fokus för barnen istället låg på samspelet, där glädje och delat intresse är av större vikt (Michélsen, 

2005, s.86). 

Avslutningsramsan är ett väldigt tydligt exempel på hur barnen med sina kroppar ger uttryck för deras 

känslor och erfarenheter av samlingen. I våra observationer kunde vi gång på gång se hur barnen vid 

denna tidpunkt i samlingen börjar röra sig allt mer; man ställer sig upp och hoppar och snurrar 

omkring på sin plats. Ramsan signalerar till barnens kroppar att det snart är slut, vilket innebär att de 

regler och krav på att exempelvis sitta rätt, inte längre gäller och att det är mer tillåtet att röra på sig. 

Barnens reaktioner på avslutningsramsan kan tyda på att samlingen har en stark rituell karaktär med 

fasta regler och ett starkt reglerat innehåll.  

Att lämna cirkeln och inte återvända är ett väldigt tydligt exempel på hur barn aktivt uttrycker sina 

erfarenheter av samlingen på ett kroppsligt sätt. I vissa fall kunde vi dock se det motsatta, att barnen 

under samlingens gång intog en passiv position där inte ens uppmaningar från pedagogerna alltid hade 

en positiv inverkan på deras aktivitet. Passivitet kan även det ses som en form av motstånd, även om 

den inte är lika uppenbar. Då ett barn i en sekvens trots pedagogens positiva uppmaningar förblir 

passivt och stillsittande, kan även detta ses som en form av aktivt motstånd. Att sitta med armarna i 

kors, ihopsjunken är av lika stor vikt när vi tolkar barns potentiella erfarenheter av samlingen som att 

ställa sig upp och gå därifrån.  
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Barnen gav dock uttryck för olika typer av passivitet. Vid ett tillfälle såg vi hur ett barn, i nästintill 

hela samlingen, satt stilla, kroppen lätt ihopsjunken och blicken riktad antingen ned i marken eller bort 

från det som hände i cirkeln. Vad säger detta barns kroppsliga uttryck, eller snarare bristen av uttryck, 

om dennes erfarenheter av samlingen som fenomen? Vilka upplevelser och erfarenheter har det här 

barnet, som i samlingen förblir passivt samlingen igenom, gentemot barnen omkring sig men även i 

sin relation till pedagogerna? 

Under utomhussamlingarna anordnades samma aktivitet varje gång, pedagogerna tog fram en låda 

med sångpåsar samt en tärning. Sedan bestämde pedagogen vem som fick kasta tärningen och den 

siffra som tärningen visade fick besluta om vem som fick ta en sångpåse, det vill säga det var alltid 

slumpen som avgjorde. Under en händelse observerade vi hur ett barn alltid satt passivt och riktade 

blicken ner i marken eller rakt ut i luften. Men vid några stunder kunde vi se hur barnet riktade sin 

blick mot sångpåsarna barnen höll i, speciellt när ett barn höll upp en bil i sin hand. En tanke kan vara 

att barnets upplevelse av en samling är att aldrig få en sångpåse, barnet förblir passiv i hela sin kropp 

tills barnet får syn på en sångpåse med en bil i. Då samlingen är förbestämd med ett visst innehåll är 

troligtvis de flesta barnen, medvetna om vad som kommer att ske under utomhussamlingen. Barnens 

passivitet kan vara en upplevelse av samlingen som orättvis, då barnen är medvetna om att de inte har 

någon chans att påverka turordningen. 

En annan aspekt av ett barns passivitet kan kopplas till de erfarenheter barnet har från samspel med 

andra. Stern hänvisar till detta som en känsla av själv och sig själv tillsammans med andra (Brodin & 

Hylander, 1997, s.22). Michélsen (2005, s.45) påpekar även hon, i relation till Sterns känsla av själv, 

att människans natur är relationell och självkänslans utveckling därför kan ses som en konsekvens av 

det samspel vi engageras i. Under våra observationer har vi sett samma barn som ständigt är passiva 

där ingen pedagog har försökt dela barnens intersubjektiva värld. Med intersubjektivitet menar vi hur 

människor förmår sig att dela upplevelser och känslor med varandra, att delta i varandras livsvärldar 

och ingå i gemenskaper (Haugen, 2005, s.49) och som Emilson (2008, s.18) beskriver i former av 

kommunikativt handlande. Vi upplevde inga glädjeuttryck hos dessa barn eller något bejakande 

samspel med något annat barn och att det dessutom inte fanns någon pedagog som försökte väcka 

barnens glädje. Kanske har dessa barn försökt samspela med de andra barnen och pedagogerna men 

inte fått någon respons. Med det kan också vara så att pedagogerna har försökt kommunicera vid 

tidigare tillfällen men att det är barnet som väljer att inte ge någon respons. Emilson (2008, s.81) 

menar att delta i glädjedialoger och mötas med intresse påverkar barnens identitet och självbild. En 

tanke kan vara att de passiva barnen inte har några positiva samspelserfarenheter under samlingarna, i 

och med att dessa barn inte får delta i glädjefulla samspel med barn såväl som med vuxna. Om 

pedagogerna inte ingår i någon form av kommunikation med barnet där deras livsvärldar kan mötas, 

tolkar vi det som att en konsekvens kan vara att dessa barn skapar negativa upplevelser av samlingen 

som fenomen och hur dem ser på sig själva i samspel med barn och vuxna.  

En aspekt av barnens kroppsliga uttryck kan vara det man utifrån Merleau-Pontys livsvärldsbegrepp 

beskriver som den levda platsen (Tuohy et al. 2013, s.19). Då vi observerade samlingar som tog plats 

utomhus och inomhus blir platsens betydelse, och hur kroppen relaterar till dessa högst intressant, då 

vi kunde se en markant skillnad dem emellan. Barnen tenderade att sitta still under längre perioder i 

utomhussamlingarna och visade på större deltagande vid aktiviteterna, vilket vi dels tror beror på att 

barnen har tjocka ytterkläder på sig som begränsar deras kroppsspråk. Samlingarna inomhus var i 

jämförelse livligare och betydligt rörligare. I rummet finns det en mängd av olika material, från kuddar 

till hoppmattor och rutschkanor, vilket vi kopplar till kroppens mobilitet, där materialet påkallar 
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rörelse och aktivitet (Løkken, 2006, s.35). Detta påvisar hur platsen spelar en stor roll i hur barnen 

kommer att uppleva och skapa sig erfarenheter kring fenomenet samling.  

Hur ser barns kroppsliga samspel ut med 
varandra? 
Vårt syfte var att försöka närma oss barns perspektiv samt uppmärksamma barns kroppsliga samspel. I 

våra observationer har vi kunnat synliggöra hur barn som kroppssubjekt, på varierande sätt samspelar 

med varandra, direkt fysiskt med armar och ben men även med blickar eller mimik. Ibland var det ett 

föremål som satte igång rörelser i barnens kroppar och hur de tillsammans delade en gemensam 

upplevelse kring föremålet. Under våra observationer har vi kunnat identifiera meningsbärande 

enheter så som glädje, lek, fysisk kontakt och imitation., vilket får representera vår andra kategori: 

barn söker barn. 

Pedagogen har lagt lådan med material (sångpåsar) bakom ryggen. Två barn sitter på 

varsin sida om pedagogen, varav ena barnet börjar dra lådan mot sig och tar ut en påse 

från lådan. Pedagogen tar ifrån barnet påsen och lägger tillbaka den i lådan och drar 

tillbaks den bakom sin rygg. En stund senare drar det andra barnet lådan mot sig och 

samtidigt drar det andra barnet tillbaks lådan. 

(Observation 4, utomhus, 14/11-2013) 

Den här sekvensen visar hur barnen med kroppen aktivt söker sig till det föremål som ligger bakom 

pedagogens rygg. Tillsammans upplever dem en tyst gemenskap, intentionsbaserad kommunikation, 

där barnen via sin kropp visar sina intentioner genom att dra i lådan. Det kan jämföras med det 

Merleau-Ponty kallar för kroppens mobilitet; barnen kommunicerar via kroppen och när barnen börjar 

dra i lådan kan det vara ett gensvar på det föremålet (lådan) påkallar (Løkken, 2006, s.32-35). Varför 

barnen dras till lådan kan å ena sidan bero på ett gemensamt intresse, där Michélsen (2005, s.84-85) 

menar att intresse är den dominerande känslan i barns samspel. Barn visar naturligtvis flera olika 

känslor i ett samspel men när barnen visar ett gemensamt intresse så menar Michélsen att intresse för 

varandra och/eller den gemensamma aktiviteten är den huvudsakliga känslan i samspelet. 

Då barnen är koncentrerade på varandra och på lådan mellan dem kan det tolkas som att den 

gemensamma aktiviteten i händelsen var att dra i lådan. Tillsammans skapar barnen en lek bakom 

pedagogens rygg, och genom att göra något i smyg bakom pedagogen upplever barnen det spännande 

att dra i lådan utan att pedagogen lägger märke till deras agerande. Många samspel mellan barn kretsar 

kring föremål/leksaker. Stern talar om en delad uppmärksamhet och intersubjektivitet, det vill säga att 

fokus för samspelet ligger utanför barnet (Michélsen, 2006, s.65). Under observationerna såg vi andra 

exempel där barnen delade uppmärksamhet kring en leksak. På utomhussamlingarna hölls det alltid en 

aktivitet med sångpåsar och en stor trätärning. I en händelse ser vi hur barnen med sina armar sträcker 

sig mot ett annat barn som har sångpåsen och leksaken i sin hand och hur då barnen riktar sina kroppar 

samt blickar mot föremålet. Vilket kan vara ett exempel på hur barnen lever i den intersubjektiva 

världen, där de gemensamt delar en upplevelse och mening (Løkken, 2006, s.32).   

I ett annat exempel kunde vi även se hur det uppstod konflikter i ett av samspelen när pedagogen 

kastar tärningen på marken. När ena barnet rusar in i cirkeln för att ta tärningen gör ett annat barn 

likadant, vilket leder till att barnen börjar dra i tärningen. Michélsen (2005, s.97-98) såg i sin studie att 

konflikter oftast uppstod över leksaker, där konflikter definieras som ett antagonistiskt samspel, där 

barnen visar motstridiga önskemål och hur de aktivt försöker driva igenom sin vilja på olika sätt. Att 



24 

 

konflikter uppstår mellan barn och leksaker kan dels vara socialt motiverade, där barnet har en önskan 

att delta, ingripa eller kontrollera vad det andra barnet gör med tärningen. Detta kan ses som en 

”invitation till handling” (social affordance), där det varken är barnet eller leksaken utan 

kombinationen av dem båda som lockar och inspirerar barnet till att ta initiativ till samspel. 

Men å andra sidan kan det kopplas till Merleau-Pontys begrepp kroppens mobilitet, hur barnen aktivt 

handlar och upplever med hela sin kropp och strävar mot en person eller föremål. Merleau-Ponty 

menar att mina avsikter går igenom min kropp men även igenom andras kroppar. När barnet slänger 

sig mot tärningen och det andra barnet gör likadant, kan det tolkas som ett gensvar på det barnet 

påkallar med sin kropp (Løkken, 2006, s.35). Det kan vara så att barnet inte alls är intresserad av 

tärningen, utan att det är det andra barnets kroppsliga avsikter som går igenom barnets kropp och 

skapar en reaktion, som leder till att barnet också kastar sig in i cirkeln. Å andra sidan uppmuntrar 

troligtvis föremålet (tärningen) barnen till rörelse. När barnen slänger sig in i ringen kan detta ses som 

ett gensvar på det tärningen påkallar (Løkken, 2006, s.35). Likt händelsen med lådan, ligger fokus för 

samspelet utanför barnet och istället delar barnen en uppmärksamhet kring en leksak eller ett föremål 

(Michélsen, 2005, s.65). 

Under en av observationerna inomhus kunde vi se hur en större grupp barn var kroppsligt aktiva 

tillsammans. Samlingen hålls inne i ett lekrum med stora kuddar och föremål som är till för kroppsliga 

aktiviteter. Pedagogen står och blockerar dörren till rummet och väntar in alla barnen innan hon 

öppnar.   

Barnen snurrar, kryper och hoppar, det är svår att se vem det är som börjar med rörelsen, 

men snabbt smittas det av på de andra barnen. Det är högljutt och pedagogen säger att 

hon inte öppnar dörren förens dem är lugna. Efter ett tag öppnar pedagogen dörren och 

ber dem att smyga in och sätta sig på den röda mattan. När barnen kommer in i rummet 

springer alla åt olika håll till det material som finns i rummet. De hoppar på en tjock 

matta, kryper i en tunnel och klättrar på stora kuddar. Pedagogerna försöker både fysiskt 

och verbalt fånga in barnen till mattan  

(Observation 5, inomhus, 14/11-13). 

Den här händelsen visar på barn som kroppssubjekt, hur de meningsfullt kommunicerar med varandra 

via sina kroppar med imitation, mimik och gester. Løkken (2006, s.32, 35) menar att barn lever 

tillsammans i den intersubjektiva världen där dem delar mening och intentioner med varandra och 

hävdar att småbarnslek karakteriseras främst av motorisk rörelselek. Även Michélsen (2005, s.63) fann 

i sin studie av yngre barns samspel att kroppslekar och stora gester var förekommande drag. Men den 

här händelsen visar på att även äldre barns samspel bar snarlika drag, där dem på ett väldigt kroppsligt 

sätt kommunicerar och svarar på varandras rörelser. Med begreppet social affordance vill Michélsen 

(2005, s.69), betona hur det främst är ett barns aktivitet som skapar invitation till samspel vilket vi 

kunde se redan innan barnen släpptes in i rummet när vissa av de mer aktiva och rörliga barnen hänger 

på dörrhandtaget.  När pedagogen väl öppnar dörren rusar dessa in och automatisk signalerar dem till 

varandra med rörelser att det är lek, som kan beskrivas som en aktivitetssmitta (Michélsen, 2005, 

s.72), där rörelserna sprider och smittar av sig på de andra barnen som i sin tur sprids vidare.  

Under samlingarna var imitation hos barnen ett förekommande drag och kan förstås som ett initiativ 

till samspel och en strategi för barnen att få delta i en lek (Corsaro, 1979, s.322). Broberg och 

Hylander (1997, s.95) menar att det finns en form av samspel som bara fungerar mellan barn där att 

göra likadant skapar en glädje mellan barnen, och som uppstår via kroppen. När barnen imiterar 

varandra är det ett sätt för dem att förstå sig själva men även ett sätt att förstå andras intentioner och 
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handlingar utan att sätta ord på det (Løkken, 2006, s.35). Under samlingarna kunde vi se hur barnen 

iakttog varandra och imiterade varandras rörelser både i sångrörelser men även mellan aktiviteterna 

och det förekom både stora och små rörelser med kroppen.  

Vilken närhet respektive avstånd till barns 
perspektiv uttrycker pedagogerna? 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur pedagogen möter barns perspektiv i samlingen och vilken 

närhet respektive avstånd pedagogen uttrycker gällande ett barn perspektiv. Utifrån vårt insamlade 

observationsunderlag av samlingen kan vi se en avsaknad av de aspekter som brukar definiera ett 

närmande av barns perspektiv, vilket för barnet bland annat innebär att få chansen att uttrycka sina 

intentioner, att bli erkänd, där dennes röst blir hörd och respekterad. Vi såg att pedagogerna i 

samlingen ofta avbröt, korrigerade (fysiskt som verbalt), var noga med att upprätthålla regler, använde 

sig av uppmaningar och tillrättavisningar samt att dem upptog den större delen av talutrymmet. Utifrån 

dessa meningsbärande enheter har vi skapat kategorin: en vuxenstyrd aktivitet. 

Samlingens rituella prägel och starka fokus på ordning var ett återkommande inslag i de samlingar 

som vi observerade. Rubinstein Reich (1996, s.53) hävdar att ritualiseringen av samlingen har ett 

flertal syften, bland annat skapa ordning och trygghet för barnen eller ett sätt att inordna individen in 

det kollektiva. Hon menar att målet med uppfostring och lärande är att anpassa barnet in i samhället 

och markera sociala positioner samt påvisa vem som är ledaren. Ekström (2007, s.87) hävdar att 

samlingens fastlåsta struktur inbjuder till få stunder av spontanitet där pedagogens uppgift snarare är 

att se till att agendan genomförs. Det här kan ses som en anledning till varför pedagogen distanserar 

sig ifrån barns perspektiv.  

Då vi inte sett några stora skillnader i hur samlingarna utformas samt hur pedagogerna agerar tyder 

detta på en stark normativ laddning, vilket i sin tur leder till konflikter i samlingen mellan barns och 

vuxnas intentioner (Johansson, 2003, s.55). I samlingen kan det normativa uppdraget ställas i relation 

till det som Rubinstein Reich benämner som den dolda läroplanen (1996, s.53). Det anses då viktigt att 

barnen lär sig vissa sociala färdigheter och kunskaper, såsom att sitta still, vänta på sin tur, räcka upp 

handen och rätta sig efter regler. Det är i dessa stunder som skolans dominanta position gör sig 

påmind, där barnen ska vänja sig vid en stark vuxenledd aktivitet där barnen intar en passiv roll. En 

konsekvens av detta blir att man ser det som viktigare att genomföra samlingen än att försöka närma 

sig barnen i deras egna upplevelser. 

När pedagogen kastar en tärning så reser sig ett barn lite upp för att kunna se siffran på 

tärningen. Pedagogen som sitter bredvid tar tag i barnets jacka och drar lite i den samt 

säger ”sitt ner”. När de sedan ska sjunga en sång med rörelser så börjar ett utav barnen att 

göra andra rörelser med handen som inte passar in till sången. Pedagogen tar tag i barnets 

hand och säger ”vi sjunger nu”. 

(Observation 1, utomhus, 12/11-13) 

Emilson (2008, s.105) hävdar att förskolans pedagogik fortfarande strävar efter värden av disciplin 

och lydnad, vilket innebär att man handlar utifrån en målrationalitet. Detta leder till att pedagogen ser 

barnen som objekt där målen för samlingen blir det viktiga snarare än att försöka förstå barnens 

intentioner och uttryck. När barnet ställer sig upp i cirkeln reagerar pedagogen automatiskt och drar 

ned barnet på sin plats, tolkar vi det som att pedagogerna eftersträvar en viss lydnad av barnen där 
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regler ska följas. En konsekvens av det blir då att pedagogen inte närmar sig ett barn perspektiv, då det 

kan ha varit så att barnet hade andra intentioner, som att försöka se tärningen bättre. 

För att kunna frångå ett målorienterat synsätt krävs det att mötet mellan barn och pedagoger präglas av 

intersubjektivitet där dem delar varandras livsvärldar. Emilson (2008, s.90-91) relaterar ett sådant 

förhållningssätt till förhandlingskulturen, där de kommunikativa handlingarna i samlingen präglas av 

en intersubjektivitet vilket innebär att pedagogen eftersträvar ett närmande av barnets upplevelser och 

intentioner. Emilson såg i sin studie att emotionell närvaro och lekfullhet var något som 

karaktäriserade flera av de kommunikationshandlingar som var av intersubjektiv karaktär. I våra 

observationer såg vi få exempel på lekfulla kommunikationshandlingar, där pedagogen delade barnens 

upplevelser och verklighet vilket för barnen innebär att ta egna initiativ, bli hörd och ta egna val. I ett 

exempel försöker en pedagog på ett glatt sätt engagera ett av barnen i sången genom att vända sig om 

och tala uppmuntrande till hen, men barnet förblir tyst och stillasittande.  Då aktivitetens ramar redan 

är satta försvårar det för barnens möjligheter att påverka samlingens innehåll. När barnet inte ger 

någon respons på pedagogens försök till kommunikation, kan det ses som att pedagogen inte visar 

någon nyfikenhet på barnet eller vad barnet egentligen finner lustfyllt. Om situationen hade sett 

annorlunda ut, där barnen själva exempelvis hade fått spela en större roll i valet av sånger, hade det 

kunna underlätta för en delad verklighet mellan barn och pedagog vilket leder till att 

kommunikationshandlingarna blir mer lekfulla. 

I en annan händelse kunde vi också se en brist på emotionell närvaro när ett barn i samlingen börjar 

röra och snurra på sin plats. Barnet fortsätter att röra på sig trots att en pedagog säger åt barnet ett 

flertal gånger. 

Väl på mattan lägger sig barnet på mage och börjar rulla runt vilket får pedagogen att 

höja rösten och säger "Nu blir jag arg! Varför måste jag säga till så många gånger?" och 

drar bryskt ned barnet på mattan. Barnet gömmer sitt ansikte i händerna fram till att hen 

blir uppropad och får gå och ställa sig i matkön.  

  (Observation 2, inomhus, 12/11-13) 

I detta exempel kan vi tolka händelsens som att pedagogen inte har någon avsikt att närma sig barnet 

perspektiv. Emilson hävdar att pedagogens förhållningssätt dels ska präglas av emotionell närvaro för 

att ett närmande av barns perspektiv ska vara möjligt. Pedagogen kan ses som väldigt emotionell och 

visar mycket känslor och säger med hög röst att hen blir arg. Pedagogen kan i det här fallet inte sägas 

vara närvarande och lyhörd gentemot barnets upplevelser och behov. Kanske behöver det här barnet i 

stunden röra på sig och därmed aktiveras på något annat sätt. Oavsett vad barnet verkar uttrycka så kan 

pedagogens kommunikativa handlingar inte beskrivas som emotionell närvarande. 

Då pedagogerna i samlingen ofta hamnar i olika dilemman tillämpar dem olika strategier för att, som 

Rubinstein Reich (1994, s.89) formulerar det, återta kontrollen. Dessa sträcker sig från verbala 

tillrättavisningar till fysiska korrigeringar där man som pedagog sätter barnen ned på sina platser i 

cirkeln, vilket vi såg var en förekommande strategi från pedagogernas sida när det gällde att vidbehålla 

samlingens flyt. Ibland såg vi att pedagogerna inte uppmärksammade eller till och med ignorerade 

vissa barn. Vid ett tillfälle börjar ett barn att gråta, men pedagogen som sitter närmast bemöter inte 

barnet genom att fråga vad som är fel utan ger denne endast en näsduk. I exemplet där barnet gör fel 

rörelser i sången, tar pedagogen tag i barnets händer och säger "Nu sjunger vi". Pedagogen säger inte 

uttalat att barnet ska sluta, men tillrättavisningen, vilken Rubinstein Reich (1996, s.59) beskriver som 

en metasocial markering, gör det ändå klart att barnet ska sluta med det den gör. Markeringar av denna 

typ var förekommande vid flera tillfällen, när man säger "sch, vi sjunger nu", "du får vänta på din tur" 
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och "om ni vill svara måste ni räcka upp handen", är en strategi tänkt att upprätthålla den sociala 

ordningen och lära barnen hur man ska bete sig i en interaktion under samlingen. 

Pedagogens bemötande av barnen behöver inte uteslutande handla om att man vill fullfölja en agenda 

där man prioriterar innehållet utan kan också kopplas till pedagogens barnsyn. Hur pedagogen agerar, 

talar, bemöter och försöker förstå barnens uttryck, går att koppla till Johanssons (2003, s.50) kategori 

vuxna vet bättre. När pedagogen korrigerar barnet som ställer sig upp i cirkeln, eller som i de tidigare 

exemplen, när dem rullar runt eller går därifrån, utesluter det inte att pedagogen anser att barn har egna 

perspektiv, men att den vuxnes syn här har företräde. Pedagogerna agerar utifrån sin syn kring det 

normativa uppdraget, där samlingen anses vara något bra för barnet, där vissa egenskaper av 

skolförberedande karaktär, ska läras ut. Det man gör, när man rättar till dem i cirkeln gör man för 

barnets skull, då dem inte vet bättre. Att agera för barnets bästa kan även kopplas till becoming 

begreppet, där pedagogen har ett framtidsperspektiv där man betraktar barnet som passiv mottagare på 

väg upp mot vuxenlivet och med syftet att passa in dem i den obligatoriska utbildningens fasta krav 

(Engdahl, 2007, s.27).   

Diskussion 

Syftet med vår studie var ett försök till att synliggöra barns perspektiv och vilken närhet respektive 

avstånd till barns perspektiv pedagogerna utrycker under samlingen. Vi såg att barnen tydligt visade 

sina upplevelser via kroppen vilket vi tolkar som ett sätt för dem att ge uttryck för sina erfarenheter av 

samlingen. Ytterligare märkte vi att barnen ofta sökte kontakt med varandra med hjälp av olika 

kroppsliga uttryck, såsom blickar och imitation och att samspel barn emellan tycks vara något 

betydelsefullt. Slutligen kunde vi märka att pedagogerna i de flesta fall inte närmar sig barns 

perspektiv, och istället prioriterar dem det normativa uppdraget och sitt eget perspektiv.  

Resultatdiskussion  

En livsvärldsfenomenologisk ansats har gjort det möjligt för oss att tolka barnens erfarenheter och 

upplevelser av en samling. Att studera de äldre barnens kroppsliga uttryck under en samling har för 

oss varit en ny väg. Vi ser det som sätt att skapa en djupare förståelse för hur barnen kan tänkas 

uppleva ett sådant vanligt förekommande fenomen som samlingen. Genom att betrakta samlingen som 

en kultur skapad för barn och för barns bästa har vi kunnat förstå barnens agerande på ett nytt sätt.  

Istället för att se barnen som passiva ser vi barnen som aktiva och delaktiga i sitt skapande av det egna 

sociala livet. När barnen aktivt bryter mot samlingens regler, gör tvärtemot eller sitter passiva kan det 

tolkas som ett sätt för barnen att skapa sin egen kultur och ta kontroll över sin tillvaro. Detta kan 

likställas med begreppet agens, där vi tillskriver barnen ett egeniniterat agerande och att de har makten 

att påverka och förändra sin situation. Vår slutsats är att barnens motstånd och passivitet är ett gensvar 

på samlingens rituella och kontrollerade form.   

Även Michélsens (2005) teorier om barns samspel har gjort det möjligt för oss att upptäcka andra 

intressepunkter hos barnen än det som erbjuds i samlingen. Vi såg även hur äldre barn samspelade 

med kroppen, där dem fysiskt sökte sig till varandra, bland annat via blickar och imitation, något som 
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de flesta förknippar med hur små barn kommunicerar. Barnen sökte sig ofta till andra barn med syftet 

att samspela och dela glädje med varandra.  

Den här studien har stärkt vår uppfattning om kroppens betydelse och hur kommunikation överskrider 

det talade ordet. Att inte uppmärksamma barnens kroppsliga uttryck kan leda till att vi ofta missar 

barnens intentioner och upplevelser. Vi känner att livsvärldsfenomenologin kan vara till stor hjälp för 

en pedagogisk verksamhet då man intar ett helhetsperspektiv där även kroppen spelar en avgörande 

roll. När barnen sitter passiva eller lämnar cirkeln så säger det något om barns upplevelse och 

intentioner vilket är viktigt att som pedagog visa lyhördhet gentemot vad barnen försöker 

kommunicera. För vår egen profession har vi därför insett vikten av att våga ta ett steg tillbaka och 

släppa på kontrollen. Istället för att agera förhastat och korrigera barnen skulle vi kunna vara mer 

nyfikna på vad barnen egentligen gör och visar med sina kroppar.  

Utifrån Johanssons (2003) beskrivning av pedagogers olika förhållningssätt och syn på barn, har vi 

kunnat resonera kring varför pedagogerna i vissa fall inte väljer att ta tillvara på barnens erfarenheter 

och uttryck för mening. Vi har sett att pedagogerna verkar distansera sig ifrån ett barn perspektiv 

vilket kan innebära att idén vuxna vet bättre utgör en stor aspekt av hur pedagogerna förhåller sig till 

barnen i samlingen. Detta kan innebära att man inte tillskriver barnen agens eller betraktar barnen som 

being/varande, utan istället ser dem som passiva mottagare där barnen ska lära sig vissa sociala 

färdigheter och att dem ska bli vana vid en stark vuxenledd aktivitet. Detta kan bero på det Rubinstein 

Reich (1996) benämner som den dolda läroplanen och skolans dominerande position, där inte minst 

pedagogerna själva intar en tydlig lärarroll. Vilket innebär att pedagogerna ser sig ha ett visst mandat 

gällande samlingens utformning och innehåll men även vem som har rätt till att tala och när. Vi kan 

koppla detta till tidigare forskning som visade på hur samlingen blev ett sätt att visa sin lämplighet 

som förskollärare där man bland annat skulle hålla barnens intresse vid liv under en längre tid utan att 

tappa kontrollen. 

Vi har sett i våra observationer hur pedagogerna ofta, och snabbt, ingriper och korrigerar barnens 

agerande. Att det går så snabbt för pedagogen att ingripa är svårt att förklara men en spekulativ 

förklaring som skulle ligga till grund för deras snabbhet är det som beskrivs som kaosångest. Idén är 

att man avbryter ett barn, ofta allt för snabbt, då rädslan att det som barnet gör ska smitta av sig till de 

andra och leda till att pedagogen tappar kontrollen över samlingen. Likt Rubinstein Reich (1996) drar 

vi också paralleller mellan samlingarnas kontroll och kaosångest. 

Tidigare forskning visar på samlingen som något starkt kontrollerat och högst ritualiserad, något som 

stämmer väl överens med de samlingar vi har observerat för detta arbete. Vi kan se tydliga kopplingar 

mellan samlingens starka inramning och hur pedagogerna närmar sig respektive distanserar sig till 

barns perspektiv. Då mycket av samlingen redan är bestämt, från innehåll till utförande, blir det svårt 

för både barn och vuxna att bemöta sådant som faller utanför samlingens redan bestämda struktur.  När 

barn rör sig utanför samlingens regler eller ger uttryck för något som kan ses som ett potentiellt hot 

mot samlingens tempo och form agerar pedagogerna snabbt med att korrigera barnen. 

Vi har sett i våra observationer att pedagogerna oftast väljer att distansera sig från barns perspektiv 

och att pedagogerna inte alla gånger visar upp ett sådant förhållningssätt som gör ett närmande av 

barns perspektiv möjligt, vilket enligt Emilson innefattar emotionell närvaro och lekfullhet. Istället för 

att mötas i den intersubjektiva världen där pedagog och barn delar varandras livsvärldar, möts 

exempelvis ett gråtande barn i samlingen endast av en näsduk. Genom att inte bemöta barnet som 

gråter visar pedagogen i detta fall inte upp några större tecken på emotionell närvaro gentemot barnets 

känslor. När man som pedagog inte bemöter barnen som medmänniskor frågar vi oss vad ett sådant 
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agerande sänder ut för signaler till både barnet i fråga med även till de övriga barnen? Vi är medvetna 

om att det inte alltid går att följa barnens vilja, men att inte bemöta barnen med respekt, där dem ses 

som medmänniskor med egna åsikter och röster, är ett förhållningssätt som för oss inte är 

eftersträvbart.  

Varför pedagogen har ett sådant förhållningssätt eller om pedagogen närmar sig barns perspektiv i 

andra sammanhang kan vi inte svara på. Kanske är det samlingen som fenomen, då den ofta tar en 

rituell form med små utrymmen för variation och spontanitet, som påverkar pedagogernas distans till 

ett barn perspektiv, då vi har sett att pedagogen prioriterar och värdesätter andra aspekter än barnens 

behov. Kanske är det så att pedagogerna har en syn på samlingen som skolförberedande, vilket innebär 

att samlingen blir något bra för barnen i ett framtida syfte då samhälle och skola ställer andra krav på 

barnen. Utifrån en sådan här syn är det förståeligt varför samlingen ser ut som den gör och fortsätter 

att se ut så. Vi förstår att det inte är möjligt att närma sig barns perspektiv i alla lägen och kanske är 

det heller inte önskvärt eller möjligt att närma sig barns perspektiv just i samlingen. Speciellt i större 

gruppsamhang där fler barn delar utrymme med varandra vilket innebär att gruppen måste gå före det 

enskilda barnet.  

Dock så tror vi att ett närmande av barns perspektiv är möjligt i en samling, men att man då bör 

fundera kring hur samlingen är utformad.  För vår kommande profession ser vi det som viktigt att 

försöka inkludera barnen i samlingen och att vara lyhörd gentemot barnens intentioner och uttryck. Vi 

tänker att en traditionell samling med sina ritualistiska inslag inte erbjuder den möjligheten utan att 

samlingen då behöver ges en ny innebörd; en samling som inte alltid behöver ske på samma plats vid 

samma tid och där innehållet istället grundar sig i barnens intressen och erfarenheter. 

Metoddiskussion 

När vi har reflekterat kring studiens metod har vi framförallt tänkt på aspekterna reliabilitet och 

validitet. Vi har varit väl medvetna om att observation med papper och penna som metod är svårt och 

kan ses som otillförlitlig. Redan i stunden när man sätter penna mot papper väljer vi vad vi ser som 

viktigt och väljer på så sätt indirekt bort andra händelser. De instrument vi använde oss av, där vi 

själva utgör en stor del, kan därför inte sägas vara speciellt tillförlitliga, i jämförelse med tillexempel 

en videokamera som på ett betydligt bättre sätt kan fånga det som sker.  

Inom fenomenologisk teori finns det ett argument för att sätta sina potentiella fördomar och kunskaper 

om ett fenomen åt sidan, i vårt fall samlingen, vilket kallas för bracketing (Tuohy et al. 2013, s.18). 

Detta för att uppleva fenomenet i sin renaste form. För att detta ska bli möjligt förutsätter detta att vi 

kan sätta vår förförståelse inom parantes, vilket enligt Tuohy et al. (2013, s.18) är svårt och inte alltid 

heller är eftersträvbart då det också kan anses vara till hjälp när man tolkar ett fenomen. Författarna 

hävdar att när man forskar utifrån en fenomenologisk ansats, så är det viktigt att bli medveten om sin 

förförståelse då det har en inverkan på den tolkning man gör av fenomenet. De erfarenheter och den 

förförståelse vi själva bar med oss om samlingen är något som vi är övertygande om har påverkat 

studiens reliabilitet och validitet. Vi har alltid varit skeptiska till hur samlingar tenderar att se ut och 

genomförs vilket troligtvis har påverkat de val vi har gjort när vi har observerat. En konsekvens av 

detta skulle kunna vara att vi kanske sökte efter sådant som kan upplevas som ett distanserande av ett 

barn perspektiv och att vi då väljer att bortse från andra typer av kommunikationshandlingar mellan 

barn och pedagog som kan ses som ett närmande av barns perspektiv. Däremot tycker vi oss ha skrivit 

så täta och faktiska beskrivningar av samlingen som möjligt och att dessa utgör grunden för våra 

tolkningar och analyser. I våra läsningar av det empiriska materialet har vi även försökt separera vår 
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egen förförståelse från de beskrivningar som gjorts av samlingen. Oavsett om vi bara har sett en sida 

av samlingen, så har vi ändå teori som styrker våra tolkningar av dessa specifika händelser, 

exempelvis om pedagogerna närmar eller distanserar sig från barns perspektiv. Men om vi hade utgått 

ifrån ett teoretiskt perspektiv hade vi sannerligen kunnat tolka exempelvis barns upplevelser av 

samlingen på andra sätt än det som kan beskrivas som motstånd och passivitet.   

Vi kan dock inte svara på om vi endast har uppmärksammat det som kan beskrivas som ett 

distanserande av barns perspektiv. Men om vi hade använt oss av en annan metod, i form av en 

videokamera, hade vi lättare kunnat avgöra om vår observationsmetod var reliabel och att fenomenet 

faktiskt beskrevs i sin renaste form. Att videofilma hade även varit ett sätt att utmana vår förförståelse 

om samlingen då det underlättar för oss att uppmärksamma andra typer av kommunikationer som inte 

är lika tydliga när man observerar, då ögat lätt faller på det som kan som uppfattas som värdefullt för 

vårt analysarbete. Detta hade kanske lett oss till att se och uppmärksamma situationer där pedagogerna 

närmar sig barns perspektiv, vilket skulle kunnat ha lett oss till andra slutsatser kring den traditionella 

samlingen. Därmed kan det sägas att vår metod med penna och papper förminskar studiens validitet. 

Hade vi däremot filmat samlingarna och  fått samma resultat, skulle validiteten av studien vara högre. 

Vi hade en önskan om att filma samlingarna men då vi hade vissa problem med att få in 

samtyckesformulär från föräldrar blev detta aldrig en verklighet. Om vi hade delat ut 

samtyckesformulären i ett tidigare skede hade chanserna för oss att kunna videofilma varit betydligt 

högre. Vi har i efterhand insett att vår metod inte kan sägas vara av hög grad när det gäller 

tillförlitlighet. 

Studiens validitet skulle också kunnat ha stärkts av det som Wolming (1998, s.98) kallar för 

triangulering vilket innebär att man studerar ett fenomen med så vitt skilda metoder som möjligt. Om 

resultatet kan styrkas på flera olika sätt skulle validiteten kunna sägas vara av högre grad. Detta skulle 

kunna ske med hjälp av andra metoder, såsom intervjuer med barn och pedagoger, och på så sätt 

försöka stärka bilden av det vi studerar. Det här skulle inte bara öka validiteten, men att samtala med 

pedagogerna skulle potentiellt också ge oss djupare insikt i syftet bakom deras agerande i samlingen. 

Ett annat alternativt skulle kunna vara att studera samlingen under en betydligt längre tid. 

Med detta arbete hade vi som syfte att närma oss barns perspektiv i samlingen, men frågan är om det 

är möjligt att kunna göra ett sådant närmande under en sådan kort tid? Johannson (2003, s.55) hävdar 

att det krävs en metodologi för att möjliggöra ett närmande av barns perspektiv, där vi som forskare 

måste avsätta både tid och närhet, psykiskt som fysiskt. För oss är det en svår och problematisk aspekt 

att förhålla sig till då vi arbetat under snäva tidsförhållanden. Men i och med att vi stannade kvar på 

förskolan efter utomhussamlingen hade vi tid och möjlighet till att gå ut till barngruppen och delta i 

verksamheten ett tag innan det var dag för inomhussamlingen. På så sätt hade vi en möjlighet att 

bekanta oss med barnen och en chans att sätta in samlingen i ett större sammanhang.  

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att försöka synliggöra barns perspektiv i samlingen och hur pedagogerna 

bemöter barns perspektiv. Utifrån det vi sett i våra resultat drar vi slutsatsen att barn och pedagogers 

intentioner med samlingen på många sätt och vis utgör varandras motsatser. Den idé om samlingen 

som pedagogerna tycks bära med sig, där regelmässiga principer ofta står i fokus, verkar vara en 

uppfattning som inte delas av barnen, som istället tycks söka andra alternativ där samspel med vänner 

och andra aktiviteter är att föredra. I detta arbete har vi valt att uppmärksamma barns perspektiv 

genomen en fenomenologisk tradition, där barns kroppsliga uttryck ses som representativa för det 
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barnen tycks känna och uppleva kring fenomenet samling. Resultaten visar att barnen med tydliga 

explosiva gester och subtil mimik, ofta signalerar om helt andra värden än det pedagogerna 

eftersträvar. Vi ser därför en traditionell samling, där den vuxne intar en stark dominant position, där 

regler och individfrämjande principer prioriteras, och barns perspektiv som ickekompatibla. Detta 

avstånd mellan det barnen ägnar sig åt och pedagogernas tanke med samlingen samt hur den är 

utformad, resulterar i att man från de vuxnas sida, i många fall, inte uppmärksammar eller närmar sig 

barns perspektiv. 

Björndal (2002, s.49) skriver att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sina observationer 

och slutsatser, samt vikten av att observera i olika kontexter, då det annars finns en risk att vi 

generaliserar observationerna som vi har sett i ett visst sammanhang till en annan situation. För oss 

kan det innebära att våra tolkningar, inom den snäva kontext vi befunnit oss, under de tillfällen vi 

observerade, kan ses som valida, men att dessa inom ett annat sammanhang, under en annan tid, inte 

alls skulle kunna sägas stämma överens (Wolming, 1998, s.93). För att kunna generalisera våra 

slutsatser krävs det en hög validitet vilket vi väl är medvetna om, men som vi aldrig har haft någon 

avsikt att göra, då man inom en kvalitativ studie snarare söker insikt och förståelse. Engdahl (2007, 

s.101) hävdar att fenomenologin syftar till att beskriva människors upplevelser eller erfarenheter av ett 

visst fenomen då dem uppenbarar sig och är därför inte intresserad av att generella beskrivningar. Om 

samma studie skulle ha genomförts med annan grupp barn, andra pedagoger, under en helt annan 

kontext så skulle inte samma resultat ha kunnat nås. Dock utesluter detta inte att vi kan generalisera 

vissa drag av samlingen då vi kan se överensstämmelser från tidigare forskning gällande beskrivningar 

av samlingens innehåll och utformning.  

Vidare forskning 

Vi känner att fortsatt forskning kring samlingen är önskvärt då den spelar en sådan stor roll inom 

förskolans pedagogik. Då vi har sett hur en traditionell samling kan förhindra ett närmande av ett barn 

perspektiv vore det intressant att studera hur en samling där barns perspektiv står i fokus, kan se ut. I 

relation till detta vore det därför intressant att studera pedagogernas förhållningssätt gentemot barns 

perspektiv i andra sammanhang, vilket skulle kunna stärka tesen om att en traditionell samling, inte är 

en aktivitet där närmandet av barns perspektiv möjliggörs.  

Ett annat sätt att fortsätta denna forskning och skapa sig en djupare förståelse för hur barn och 

pedagoger upplever samlingen skulle kunna vara att bredda forskningen genom tillexempel intervjuer, 

där både barn och pedagoger får komma till tals. Vidare finner vi det intressant att jämföra olika 

samlingar med varandra, för att se om man exempelvis gör skillnad på äldre och yngre barns 

kroppsliga uttryck. Oavsett inriktning så anser vi att man behöver synliggöra samlingens rituella inslag 

och form vilket skulle kunna leda till ett större medvetande hos pedagogerna om varför man agerar 

som man gör och potentiellt skapa förändring. 
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Bilagor  

Varje dag har förskolan två samlingar, en utomhus på morgonen och ytterligare en innan lunchen. 

Samlingarna pågår mellan tjugo och trettio minuter och barnen samlas alltid i en cirkel.   

Beroende på väder arrangera utomhussamlingen på olika platser ute på gården. Med hjälp av 

sittunderlag markerar pedagogerna ut en cirkel som barnen ska sätta sig i. Samlingen börjar med en 

namnsång och avslutas med en ramsa. Under observationerna kunde vi se att rutinen för samlingen såg 

likadan ut varje gång och innehöll en bestämd aktivitet. Under denna aktivitet får barnen kasta en 

tärning som bestämmer vems tur det är att ta en sångpåse. Efter ramsan får barnen välja en aktivitet 

utifrån pedagogernas förslag. 

Inomhussamlingarna sker på en röd rund matta de rum som de kallar för rörelserummet. I det här 

rummet har barnen vanligtvis aktiva rörelselekar, där material så som stora och små kuddar, mattor, 

rutschkana etc. finns utplacerat. På denna samling har de som rutin att avsluta med en matsång och 

efter det så delas barnen upp i mindre grupper för att gå till matsalen.  

Observation 1 - Utomhussamling 12/11-13 

Då det är en kall och regnig morgon har alla barnen mycket kläder på sig. En pedagog börjar lägga ut 

sittunderlag i en cirkel och de väljer att anordna samlingen under ett tak precis utanför en av 

ingångarna till förskolan. Pedagogen ropar att det är dags för samling och barnen får direktiv att välja 

en plats. Det är tre pedagoger som är närvarande varutav en leder samling. Pedagogerna hjälper barnen 

att sätta sig på ett sittunderlag och hitta en plats i cirkeln. En del barn sätter sig på rumpan och en del 

sätter sig på knäna. Pedagogen startar samlingen med en namnsång efter det så kastar de en tärning 

som avgör vilket barn som får ta en sångpåse. När pedagogen kastar en tärning så reser sig ett barn lite 

upp för att kunna se siffran på tärningen. Pedagogen som sitter bredvid tar tag i barnets jacka och drar 

lite i den samt säger ”sitt ner”. När de sedan ska sjunga en sång med rörelser så börjar ett utav barnen 

att göra andra rörelser med handen som inte passar in till sången. Pedagogen tar tag i barnets hand och 

säger ”vi sjunger nu”.  

Under samlingen sitter barnen kvar i en cirkel och sitter i samma ställning som de satt från början och 

riktar sin blick mot pedagogen som håller samlingen. Några av barnen sitter i tysta och kollar ner i 

marken eller rakt ut i luften. Vid två tillfällen försöker pedagogen fånga de barn som har blicken 

någon annanstans och som inte är aktiva i sången genom att säga barnets namn, ”knuffa” till barnet 

och samtidigt säga kom igen. När de är klara med samlingen och avslutat med sin ramsa börjar två av 

de äldre barnen att kasta om rörelserna i ramsan men ingen av pedagogerna uppmärksammar detta. 

Efter att de har avslutat samlingen ska barnen välja en aktivitet för förmiddagen. Barnen börjar röra på 

sig mer och riktar sina kroppar och blickar mot varandra. Då det är femton barn som ska välja aktivitet 

får många barn vänta länge på sin tur. De söker kontakt med varandra, både med blickar och gester 

men även genom kroppskontakt. Ett barn reser sig lite upp och riktar sin blick mot en av pedagogerna 

men då tar pedagogen tag i hen och säger ”sch” du får vänta på din tur. 
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Observation 2 - Inomhussamling 12/11-13 

Pedagogerna har meddelat barnen att det är dags att samlas på mattan i rörelserummet och att det är 

dags att göra sig redo för samling. En efter en springer barnen in och sätter sig på rumpan. De sista 

barnen som kommer in i rummet verkar ha svårt att hitta platser och ett lätt tumult utbryter då barnen 

måste göra plats åt de andra. Medan barnen letar platser ägnar sig två av de äldre barnen med något 

annat, där de petar på varandra och skrattar, varav den ena blir konfronterad av en pedagog som tar tag 

i hens kinder och upprättar ögonkontakt och säger "Sitt ordentligt", vilket får barnet att vända sig om i 

ringen i väntan på de andra. När alla har kommit till rätta sitter barnen tätt, axel mot axel. 

Samlingens första aktivitet går ut på att se vilka som befinner sig i samlingen som innebär att man 

räknar antalet barn. När ett barn börjar gestikulera med handen och räknar i förtid blir barnet avbruten 

av pedagogen som leder aktiviteten, som tar tag i hennes händer och säger "snälla". För resten av 

stunden som denna aktivitet pågår är flickan inaktiv. När man räknat alla barnen skiftas innehållet i 

samlingen till bokstäver och barnens namn. En ramsa där man sjunger och klappar varje barns namn 

och antalet stavelser får några barn att vända sina ansikten och kroppar mot varandra. En pedagog 

lägger sin hand på ett av barnens axlar vilket får dem att lugna sig en stund då dem kort därefter 

återupptar kontakten. Flera mindre grupper börjar uppstå där barnen skapar kontakt med varandra 

istället för att ägna sig åt aktiviteten. Endast ett fåtal barn följer, lyssnar och upprepar de namn som 

pedagogen stavar ut för barnen. På uppmaning av pedagogen räcker barnen upp sina händer när de vill 

svara. Då och då bryter sig ett barn ur cirkeln genom att vända sig om helt, backa eller rulla undan 

men blir alltid placerad i cirkeln igen genom något slags ingripande av pedagogen. Ett annat barn som 

lägger sig ned på rygg blir tillrättavisad med uppmaningen om att denne måste sitta kvar på kanten av 

mattan. När barnet inte lyssnar blir hen fysiskt tillrättavisad genom att åter bli placerad på sin plats. 

När samlingen börjar rundas av och det blir glesare på mattan då de skickas iväg till matsalen börjar 

ett barn att snurra på sin plats vilket föder en motreaktion av ett barn mitt emot som på ett snarlikt sätt 

också på börjar snurra på sin plats. Några barn börjar söka nya platser som öppnats upp och ett barn 

drar sig ur cirkeln helt och börjar göra annat. När barnet inte lyssnar på pedagogens uppmaningar om 

att sätta sig ned igen, börjar hen resa på sig vilket får barnet att snabbt återvända till mattan. Väl på 

mattan lägger sig barnet på mage och börjar rulla runt vilket får pedagogen att höja rösten och säger 

"Nu blir jag arg! Varför måste jag säga till så många gånger?" och drar bryskt ned barnet på mattan. 

Barnet gömmer sitt ansikte i händerna fram till att hen blir uppropad och får gå och ställa sig i matkön. 

Ett annat barn, väl uppropat, söker sig till kuddarna och tunneln och börjar leka. Ögonkontakt mellan 

barnet och pedagogen samt en kommentar om att hen nu gick åt fel håll, får denne att också inrätta sig 

i ledet till matsalen.  
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Observation 3 - Utomhussamling 13/11-13 

Många av barnen är i full gång när pedagogerna börjar förbereda för samlingen genom att lägga ut 

sittunderlag. En grupp barn springer runt gården i flykt från ett annat barn som är en dinosaurie medan 

några andra fixar och donar i lekstugan. Barnen kommer och sätter sig i cirkeln till när pedagogerna 

ropar att det är dags att börja. Ett barn sätter sig nära pedagogen som ska hålla i samlingen och söker 

efter materialet. Pedagogerna flyttar lådan med sångpåsarna längre bort, utanför barnets räckvidd och 

placerar sig själv däremellan. 

Några barn har svårt att hitta platser. Ett barn som sätter sig på ett sittunderlag blir flyttad då en av 

pedagogerna redan hade bestämt sig för att sitta där och får hjälp med att söka upp och sätta sig någon 

annanstans. Ett barn som blir lämnad i samband med samlingens början blir ståendes på sidan av med 

en pedagog. Med barnet i sitt knä sätter sig pedagogen i cirkeln men försöker då och då få barnet att 

sitta själv på platsen bredvid. Barnet protesterar, spänner kroppen och försöker ta sig tillbaka till 

pedagogens knä, vilket denne tillåter men försöker flera gånger därefter sätta barnet i samlingen, vilket 

pedagogen slutligen lyckas med.  

Barnet som tidigare försökte ta sig till lådan med sångpåsar försöker fortfarande nå materialet. Barnet 

ålar, sträcker sig efter och ligger då och då halvt i pedagogens knä. När hen lyckas ta tärningen som 

avgör vem som ska få öppna påsen, tar pedagogen den tillbaka. När ett annat barn lyckas med samma 

sak blir denne tillsagd. Med aktiviteten väl igång och pedagogen kastar tärningen sitter barnen kvar på 

sina platser.  

Några barn som börjar med rörelserna i förväg blir tillsagda att vänta på resten av gruppen. Varje sång 

sjungs två gånger och en bit in i samlingen blir vissa av barnens rörelser allt större och kommer allt 

längre ifrån vad som egentligen är tänkt. Vid samlingens slut gungar ett barn fram och tillbaka och 

benen rör på sig i olika mönster. Barnet som blev lämnad sitter nu på en egen plats men hens 

kroppsspråk är spänt och blicken riktad ned i marken. Barnet bredvid rör sig dock fram och tillbaka på 

sin plats, söker kontakt genom pet och små knuffar med sina fötter och blir därefter tillsagd att sluta. 

Samma barn rör sig även in och ut i ringen och blir vid ett tillfälle, tillbakadragen till sin plats då hen 

hittat något på marken som fångat hens intresse. Pedagogen tar föremålet och slänger iväg det bakom 

sin rygg. 

Samlingen avslutas åter igen med samma ramsa de alltid sjunger. De barn som dagen innan vände på 

rörelserna gör det också denna gång, men uppmärksammas inte. Ett barn har sedan ett litet tag tillbaka 

suttit tyst och gråtit, varav hen får en näsduk att torka sig med. Många av barnen är inte delaktiga i 

sången eller dess rörelser och tittar ofta åt andra håll. När man avslutat ska barnen välja aktivitet och 

blir då tillfrågade en och en vad dem vill göra. Här börjar allt fler av barnen röra på sig och 

pedagogerna ber barnen att åter "sätta sig ned och lyssna" tills alla har valt sin aktivitet. Några barn 

söker sig även till pedagogen genom att gå fram till denne, men blir då ombedd att sätta sig ned igen.  
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Observation 4 - Utomhussamling 14/11-13 

Det är minusgrader ute och barnen har mer och tjockare kläder på sig än tidigare dagar. Samlingen 

börjar som vanligt med att barnen väljer en plats i cirkeln följt av att man hälsar varandra godmorgon 

och räknar hur många som har kommit. Ett barn som halvt ligger ned och lutar sig mot en av 

pedagogerna blir uppmanad att "sitta ordentligt".  

Pedagogen har lagt lådan med material (sångpåsar) bakom ryggen. Två barn sitter på varsin sida om 

pedagogen, varav ena barnet börjar dra lådan mot sig och tar ut en påse från lådan. Pedagogen tar ifrån 

barnet påsen och lägger tillbaka den i lådan och drar tillbaks den bakom sin rygg. En stund senare drar 

det andra barnet lådan mot sig och samtidigt drar det andra barnet tillbaks lådan.  

Pedagogerna använder sig av en tärning för att se vem som ska öppna varje påse. Efter det första 

tärningskastet springer ett barn fram för att hämta tillbaka tärningen till pedagogen varav ett annat barn 

slänger sig efter tärningen. Barnen, som nu ligger ned på marken, drar och kämpar om tärningen. En 

pedagog lägger sig snabbt i och drar tillbaka det andra barnet till sin plats. Det första barnet fortsätter 

under samlingens gång att hämta tillbaka tärningen till pedagogen.  

När en av sångerna är slut och en av påsarna ska tillbaka till pedagogen och det blir en liten paus 

märker två pojkar som sitter på knä och som lätt drar i varandras mössor att dem är av ungefär samma 

längd och börjar mäta och jämföra sig med varandra. Ett tredje barn som sitter bredvid som ser vad 

dem gör sträcker då också på sig för att visa hur lång hen är. Pedagogen som sitter närmast barnen 

säger deras namn och dem slutar med sin aktivitet.  

De flesta av barnen deltar aktivt i samlingen. Barnen ler och gör rörelserna som hör till varje sång. En 

liten andel sitter dock mer tysta och betraktar de andra och det som sker. Ett barn sitter nästintill hela 

samlingen still, med blicken ofta riktad åt något annat håll än själva samlingen. Endast när en liten blå 

bil från en av påsarna dyker upp fäster hen blicken på denna under en längre tid och tycks visa ett 

intresse för det som händer i samlingen. I denna instans vänder sig flera av de andra barnen mot barnet 

som fått påsen samtidigt som de sträcker sig efter bilen och försöker nudda den. 

Under samlingens gång har barnen suttit kvar på sina platser. När pedagogerna börjar med samlingens 

återkommande avslutningsramsa börjar de flesta av barnen och röra på sig allt mer. Ett barn ställer sig 

upp med intentionen att lämna tillbaka sittunderlaget, vilket hen får, men blir ombedd att därefter sätta 

sig igen för att vänta på att bli tillfrågad om vad barnen vill sysselsätta sig med. Två barn som suttit 

stilla under samlingen börjar söka sig tillvarandra med sina kroppar, där den ene imiterar den andres 

rörelser med benen tills dem också blir tillfrågade och samlingen löses upp. 
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Observation 5 - Inomhussamling 14/11-13 

Klockan är 11.30 och barnen är upptagna med olika aktiviteter inne på avdelningen. En pedagog ropar 

ut på avdelningen att det nu är dags för samling och ställer sig bredvid den stängda dörren till det rum 

där dem ska ha samlingen. Barnen börjar samlas utanför dörren och snart blir ljudvolymen högre. Två 

barn står och hänger och drar i handtaget, de puttar på varandra och försöker få bort den andre från 

handtaget. Pedagogen ställer sig då framför handtaget och döljer det. Samtidigt snurrar ett barn på 

golvet och går mot en väggen och bankar lite lätt på den. De flesta av barnen är väldigt aktiva och 

snurrar, hoppar och dansar.  Pedagogen säger att dörren inte kommer öppnas förrän dem är lugna. 

Efter ett tag öppnar pedagogen dörren och ber dem att smyga in och sätta sig på den röda mattan. När 

barnen kommer in i rummet springer alla åt olika håll till det material som finns i rummet. De hoppar 

på en tjock matta, kryper i en tunnel och klättrar på stora kuddar. Pedagogerna försöker både fysiskt 

och verbalt fånga in barnen till mattan. En pedagog klargör även för ett barn att hen är stor nu och 

borde veta vad man gör under en samling. Efter en stund har alla barn satt sig på mattkanten och 

barnen sitter nära varandra. Pedagogen startar samlingen med att räkna hur många barn som befinner 

sig i samlingen. Under tiden sitter ett barn och stryker med handen på ett annat barns byxor. 

Pedagogen tar då bort barnets hand och säger ”snälla”.  

Pedagogen presenterar leken hunden och benet och tar fram en kapplastav som ska symbolisera benet. 

Pedagogen bestämmer vem som ska får vara hund och vem som får ha benet. En del söker sig mer och 

mer in i mitten av cirkeln till pedagogen som håller i kapplastaven. Blickarna är riktade mot 

kapplastaven och pedagogen. Ett barn söker sig närmre och närmre pedagogen och hen ger pedagogen 

en kram. Pedagogen använder handen för att visa barnet tillbaka till sin plats. En del barn sitter kvar på 

sina platser med blickarna riktade mot det som händer på matten medan andra barn börjar vända sig 

mot varandra eller göra konster med sina kroppar, där ben och armar slängs runt. Samtidigt börjar ett 

barn att låtsaskilla en pedagog på foten varav ett annat barn gör likadant. Sen börjar samma barn som 

killar pedagogen på foten att börja skälla som en hund fast det inte är barnets tur att vara hund. 

Pedagogen säger till barnet att hen får vänta, men barnet fortätter att skälla då och då och söker 

kontakt med de andra barnen genom att krypa in i cirkeln och närma sig kamraterna. Pedagogen gör 

ett försök att be hen att sätta sig på sin plats och barnet gör som hen blivit tillsagd.  

Samtidigt kommer barnet som för tillfället är hund fram till det andra barnet och börjar skälla, men 

barnet visar inte sina händer och tar istället tag i barnets armar. Efter att leken har pågått ett tag börjar 

cirkeln brytas upp mer och mer, alltfler barn börjar skälla och röra sig in i mitten och utanför ringen. 

Ett barn sitter med armarna i kors och mungiporna pekar nedåt. Innan leken avslutas indikerar 

pedagogen genom att peka på barnet som sitter med armarna i kors att hen också vill ha benet. 

Pedagogen sträcker sig mot barnet och försöker ge kaplastaven men barnet tar inte emot kaplastaven 

och pedagogen lägger den istället i knäet. Då tar den andra pedagogen kaplastaven och lägger den 

bakom ryggen och tar tag i hens händer. När ”hunden” sedan kommer och skäller visar inte barnet sina 

händerna.   

Efter det avslutas leken och de sjunger matsången varav pedagogen ropar upp vilka barn som ska 

ställa sig i ett led för att bege sig till matsalen. Ett barn söker sig ut i rummet till en tjockare 

gympamatta och blir tillsagd att komma och sätta sig igen, men stannar kvar på mattan. Efter en stund 

ställer sig andra barn upp och lämnar ringen för att testa på de olika redskapen i rummet. De springer 

runt och skrattar och tillåts att göra det en stund, tills en pedagog som tidigare lämnat rummet kommer 

tillbaka och säger med hög röst ”vad gör man efter matsången, jätte tråkigt att ni inte lyssnar”.  
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Pedagogen fortsätter att ropa upp barnens namn och sist kvar på mattan blir de barn som har sprungit 

runt i rummet. Pedagogen säger inte deras namn och de andra går mot matsalen. Ett av barnen sjunker 

ihop med hela kroppen och det andra barnet lägger sig ner på rygg. Pedagogen förklarar att de blev sist 

på grund av deras agerande, att de sprang runt i rummet och inte lyssnade. Pedagogen reser sig sedan 

upp och tar tag i ena barnet och försöker lyfta hen till stående. Men barnet är ledlös och samarbetar 

inte med kroppen. Då släpper pedagogen taget och går till det andra barnet och tar tag i armen men 

hen gör likadant. Då tar pedagogen tag med båda händerna och försöker lyfta hen vilket resulterat i att 

hen ställer sig upp och tillsammans går de till matsalen och det andra barnet ligger kvar på mattan.  
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