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Sammanfattning 

I denna uppsats är syftet att undersöka i vilken utsträckning pedagogerna ger barnen möjlighet att 

i en förskola vara delaktiga under samlingarna. Den metod som användes under studien var 

observationer. Det studieobjekt som observerades var interaktionen mellan pedagoger och barn i 

samlingarna.  

Analysen av den insamlade empirin görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt Shiers 

modell och barns perspektiv. Shiers modell är en modell som kan användas i alla verksamheter 

där man arbetar med barn. Modellen utgår från fem nivåer där man kan kontrollera i vilken grad 

barnen är delaktiga i den tillvaro där de befinner sig.  

Studiens resultat presenterar hur pedagogerna ger barnen möjlighet att vara delaktiga inom 

ramarna för sin planering. Vid de samlingar som genomfördes i grupper med färre barn gavs dem 

möjlighet att vara delaktiga i större utsträckning. Under samlingar med hela barngruppen hade 

pedagogerna svårare att låta barnen vara delaktiga samt att fånga upp barnens idéer och initiativ.  

De slutsatser som drogs är att barnen ges möjlighet att vara delaktiga så länge det passar in i 

pedagogernas planering. Vi upplevde det även som att pedagogerna kände en större trygghet i att 

låta barnens idéer och initiativ komma fram i samlingar i mindre barngrupper än i stora.  
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Inledning 

Detta examensarbete behandlar samlingar i förskolan och pedagogers förmåga att låta barnen 

vara delaktiga och ha inflytande i samlingen. Intresset för detta område väcktes genom att vi 

under våra VFU- perioder (verksamhetsförlagd utbildning) såg att barnen ofta hade svårt att hålla 

koncentrationen i samlingarna samt att de uttrycker sin vilja att hellre göra något annat än att 

delta samlingen. En aspekt som kunde bidra till dessa åsikter är att barnen inte kände sig delaktiga 

i samlingen och vi ansåg att det var ett ytterst intressant område att undersöka närmre.  

Vi delade upp arbetet i denna uppsats så att vi genomfört alla observationer tillsammans men 

analyserade utifrån olika perspektiv. Emelies analys, som utgår från ett barns perspektiv, finns 

presenterad direkt efter varje observationsresultat och Emmas analys finns under rubriken analys 

utifrån Shiers modell. 

Vi vill tacka alla pedagoger och barn på den förskola vi besökte för deras öppenhet som 

bidrog till att denna uppsats blev möjlig.  
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Bakgrund 

I detta kapitel presenterar vi en historisk bakgrund till förskolans utveckling och hur samlingen 

som ett moment i förskolans vardag har utvecklats fram till idag.  

Friedrich Fröbel (1782-1852) var en tysk pedagog som 1840 öppnade den första kindergarten, 

en föregångare till dagens förskola, i Tyskland. Fröbels pedagogik fokuserade på leken och barnet 

som ett ”omedelbart, ursprungligt och originellt väsen” (Johansson, 1995, s.20). Fröbel 

utvecklade något han kallade för lekgåvor, som var ett geometriskt undervisningsmaterial. Fröbels 

tanke var att barnen genom lek med detta material skulle blir bekanta med och upptäcka 

strukturen i världen (Ibid. s.10-20). Tanken med lekgåvorna var att de skulle ge barnen möjlighet 

att använda sin fantasi och själva utforska materialet och se nya lösningar och sammanhang. Men 

pedagogen skulle finnas i barnens närhet för att kunna fånga upp och stimulera barnens 

funderingar så att de själva skulle kunna upptäcka och se sammanhang (förskolenätet AB, 2013). 

I början av 1900-talet spreds Fröbels pedagogik till Sverige, och då startades även de första 

barnträdgårdarna (Johansson, 1995, s.13). Systrarna Maria och Ellen Moberg var två 

huvudaktörer i introducerandet och utformandet av barnträdgårdar i Sverige. De var även 

delaktiga i Fröbelinstitutet och Svenska Fröbelförbundet. 1904 startade systrarna Moberg den första 

barnträdgården i Sverige vilken var inspirerad av Fröbels pedagogik (Vallberg-Roth, 2002, s.61). 

Fröbel ansåg att samlingens form, cirkeln, är en symbol för gemenskap och samhörighet. Fröbel 

ansåg att man skulle placera sig själv och barnen i ring för att skapa en känsla av den sociala 

grupptillhörigheten (Davidsson, 2000, s. 6). 

Johansson (1995) menar att Fröbel hade uppfattningen att människan utvecklas inifrån samt 

att han förespråkade en ”efterföljande undervisning” vilket innebär att det är barnen som styr, 

och pedagogerna stöttar dem i sitt lärande (Johansson, 1995, s.17). Johansson (1995) skriver 

vidare att Fröbel ansåg att de vuxnas uppgift var att leva tillsammans med barnen, inte främst att 

lära dem olika saker (Ibid. s.18). Under barnträdgårdens första decennier fanns det inga lärarinnor 

utan endast ledarinnor. Dessa vårdade, utvecklade och ledde barnet till nya kunskaper (Vallberg-

Roth, 2002, s.63).  

I Sverige introducerade Elsa Köhler intressecentrum som är en arbetsform med fokus på 

barns intresse istället för fröbelpedagogikens arbetsmedelpunkt (Rubenstein Reich, 1996, s.35). 

Intressecentrum övergick till att bli den centrala arbetsformen i barnträdgårdarna, och samlingen 

ingick som en del i denna. Samlingen ansågs vara den del i verksamheten som skulle vara 

välplanerad och innehålla sång, saga och samtal. Samlingarna skulle vara barnanpassade och det 

barnen förväntades lära sig skulle vara kopplat till deras utveckling (Ibid. s.35). Samlingsstunden i 

barnträdgårdarna var ett dagligt inslag och innehållet kunde bestå av gruppsamtal, högläsning, 

sång, fingerlekar och sånglekar. Samlingarna kunde även användas som introduktion till utflykter 
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eller nya teman (Eide m fl. 2012, s.2). Angående samlingsstundens ramar så fanns dessa tydligt 

angivna i metodikboken Barnträdgården från 1947 där Sandels och Moberg skriver följande: 

I varje barnkrubba bör det finnas en plats där också det yttre präglas av högtid, och där man en 

stund varje dag samlar barnen. Platsen skall fördelaktligen alltid vara den samma och nära pianot, 

och den skall vara vacker och omsorgsfullt ordnad med en vacker bild som tilltalar barnen, en 

tavla, en blomma eller vas med friska blommor eller grönt. Allt annat som distraherar barnen skall 

plockas undan. Då har vi de yttre betingelserna för att skapa en stund med stillhet och samling. 

(Eide m fl. 2012, s.2) 

 

Lena Rubenstein Reich (1996) menar att under 1960-talet hade samlingarna förändrats från att 

ha ett konkret innehåll och samtal till att barnen blivit passiviserade och förskolläraren blivit den 

som ledde samtalen och innehållet. Samlingarna handlade mer om att förmedla kunskap än att 

kunna fånga barnens intresse (Rubenstein Reich, 1996, s.38).   

Under 1980-talet hölls morgonmöten som påminde mycket om den traditionella samlingen, 

men där barns inflytande och medbestämmande betonades. Huvudmomentet på morgonmötena 

var att fördela och planera arbetet för dagen (Ibid. s.44). 

Även idag är samlingarna ofta ett dagligt inslag i förskoleverksamheten. Samlingen ses som ett 

ypperligt tillfälle att arbeta med avdelningens aktuella tema. Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi 

(2005) menar att temasamlingen är den stund på dagen då de vuxna avsätter särskild tid att lära 

barnen det de anser vara viktig kunskap. Samlingarna är ofta välplanerade med roliga inslag av 

pedagogerna, ändå frågar barnen om samlingen inte är slut snart (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, 

s.35). Åberg och Lenz Taguchi skriver vidare att samlingarna ofta innebär att barnen skall agera 

tysta åskådare, medan pedagogen har rollen som den pratsamma skådespelaren. Åberg och Lenz 

Taguchi baserar sina iakttagelser på studier i en förskola. De konstaterade att barnen ibland blev 

påtvingade en ”vuxenteater” som var mer intressant för de vuxna än för barnen. När arbetslaget 

började diskutera hur de kunde göra samlingarna mer intressanta för barnen kom de fram till att 

barnen skulle få vara med och planera samlingarna. Pedagogerna hittade då en ny roll där de 

istället för att agera skådespelare blev regissörer och satte barnen i fokus. Resultatet av att låta 

barnens förslag bli innehåll i samlingarna innebar att samlingen blev mycket roligare för både 

barn och pedagoger. Genom denna förändring fick barnen verkligen möjlighet att ta ansvar för 

och vara delaktiga i innehållet. Pedagogerna behövde inte ”tjata in” barnen på samlingarna längre 

och genom att samlingen genomfördes i mindre grupper fick barnen större möjlighet att lyssna, 

ställa frågor och diskutera. Detta arbetssätt innebar inte att man skulle lämna över allt ansvar för 

samlingarnas innehåll till barnen utan pedagogerna måste hela tiden vara medvetna och göra olika 

val för att barnens idéer och intressen skulle komma fram på bästa möjliga sätt (Ibid. s.36-37). 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar vidare att man måste föra diskussioner i arbetslaget kring 

orden delaktighet och demokrati därför att orden kan ha olika betydelse för olika personer. För 

att barnen skall få samma möjlighet att vara delaktiga är det därför viktigt att reda ut dessa 
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begrepp i personalgruppen först (Ibid. s. 64). I läroplanen för förskolan står det att de behov och 

intressen barnen ger uttryck för bör ligga till grund för hur miljön och planeringen av 

verksamheten utformas (Lpfö 98/10, s.12). Vi har utifrån syfte och frågeställning valt att 

undersöka på vilket sätt barn är delaktiga under samlingarna i förskolan.  

Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt förtydligar vi två begrepp som används frekvent i uppsatsen. 

Samling 

Begreppet samling använder vi för aktiviteter när pedagogerna samlar hela barngruppen eller 

några barn för att genomföra någon typ av aktivitet. Denna aktivitet kan vara helt eller delvis 

planerad och styrd av pedagogen. Rubenstein Reich (1993) menar att samling ”är en stund som är 

avgränsad tidsmässigt, när alla eller en grupp barn samlas för att göra något gemensamt” 

(Rubinstein Reich, 1993, s. 24).  

Delaktighet 

Delaktighet i samband med samlingen innebär att barnen har möjlighet att vara aktiva under 

samlingens genomförande samt att pedagogerna låter barnens tankar och reaktioner som dyker 

upp under samlingens gång ta plats i samlingen. För att barnen skall känna sig delaktiga i 

samlingen krävs det att pedagogerna har förmågan att vara lyhörda för barnens sätt att uttrycka 

sina önskemål. Socialstyrelsen (2003) definierar ordet delaktighet enligt följande: ”delaktighet 

innebär att delta, ingå i eller vara involverad, att vara accepterad eller ha tillgång till nödvändiga 

resurser” (Socialstyrelsen, 2003, s. 18).  
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Litteraturöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring barns delaktighet i samband med samlingar.  

Tidigare forskning 

Barns delaktighet betonas i de flesta sammanhang som berör barn, både globalt och nationellt. 

Barns rätt att uttrycka sin mening och bli hörda är ett synsätt som tas upp i både forskning, 

förordningar, läroplaner och styrdokument (Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja, 

2003, s. 70) 

Eide m fl. (2012) menar att pedagoger som leder samlingen visar öppenhet för barnens 

reaktioner och inspel när det passar in i ledarens struktur och planering. Pedagoger väljer en 

struktur på samlingen som gör att barnen blir sedda och lyssnade till, men för de barn som inte 

följer samlingens struktur är det svårare att bli hörda och sedda (Eide m fl. 2012, s.11). Ett 

mönster som Eide m fl. (2012) upptäckte i en undersökning är att pedagogerna är öppna för 

barnens perspektiv men på ett sätt som passar in i pedagogernas planering (Ibid. s.13).  

Anette Hamerslag (2013) gör en översikt över tidigare forskning och skriver att sambandet 

mellan barns delaktighet och lärarkontroll i samlingen är stor. En hög lärarkontroll bidrar till en 

lägre grad av inflytande hos de yngsta barnen i förskolan. Hamerslag betonar också att barns 

upplevda delaktighet beror på pedagogernas förhållningssätt (Hamerslag, 2013, s.13). 

I undersökningen av Eide m fl. (2012) finns det inga exempel där barnen får vara med och ta 

beslut kring samlingen. Detta tolkar forskarna som att pedagogerna inte är öppna för att de små 

barnen kan delta när beslut ska tas, och att de inte heller har valt arbetsmetoder som ger barnen 

möjlighet till detta (Eide m fl. 2012, s.14). Eide m fl. (2012) tolkade genom sina observationer det 

som att pedagogerna inte var öppna för att dela sin makt med barnen, och att innehållet i den 

planerade samlingen var viktigare än barnets intresse och önskningar (Ibid. s.15). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att för att barn skall känna inflytande och 

delaktighet krävs det att de blir delaktiga i både ord och handling. Författarna anser att det är 

viktigt att barn behandlas med respekt av vuxna och att de vuxna försöker tolka barnens 

meningsskapande utifrån deras sätt att uttrycka sig och agera i såväl pedagogisk praxis som 

forskning (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s.71). 

Hamerslag (2013) skriver att ”barns delaktighet anses vara något som är självklart att 

eftersträva, en mänsklig rättighet som ligger i förskolans uppdrag och anses utgöra en grund för 

lärande” (Hamerslag, 2013, s.12). 

Emilson och Folkesson (2006) som genomförde en observationsstudie med fokus på 

lärarkontroll och barns delaktighet, menar att för att barnen skall få möjlighet att vara delaktiga i 
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de aktiviteter som genomförs krävs det att pedagogen har förmågan att närma sig barnens 

erfarenhetsvärld. Detta kan pedagogen göra genom att vara öppen för barnens sätt att uttrycka 

sitt perspektiv i dessa sammanhang (Emilson & Folkesson, 2006, s. 233-235).  Författarna anser 

vidare att i situationer där pedagoger har en tydlig planering och där det finns ett tydligt mål med 

aktiviteten blir barnens möjlighet till delaktighet lägre än vid aktiviteter där planering är mer 

öppen och där barnen har möjlighet att delta på sina egna villkor (Ibid. s. 235). Författarna anser 

även att barnens delaktighet blir starkare när det finns utrymme för dem att göra egna val inom 

aktivitetens ramar samt genom att pedagogen skapar möjlighet att ha en öppen dialog med 

barnen istället för att ge dem instruktioner och mer direkt dialog (Ibid. s.236).  

 

Teoretiska perspektiv 

Vi presenterar här det teoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån samt de teoretiska aspekter vi valt 

att fokusera på.  

Det övergripande teoretiska perspektiv vi valde att använda oss av är ett sociokulturellt 

perspektiv där barns perspektiv och den proximala zonen ingår som teoretiska aspekter. Vi har 

sedan även valt att använda oss av Shiers modell (se bilaga 1) som ytterligare en teoretisk aspekt.  

Det sociokulturella perspektivet bygger på den teori om utveckling och undervisning som 

utvecklades av Lev Vygotskij, rysk teoretiker som riktade sitt intresse mot psykologisk forskning. 

Vygotskij ansåg enligt Sandra Smidt (2010) att barn föds in en social och kulturell miljö och att de 

har en egen drivkraft att vilja påverka och förändra sin tillvaro (Smidt, 2010, s.10). Vygotskij 

ansåg att lärandet sker i ett socialt sammanhang tillsammans med andra människor och ofta 

genom språket som är ett av det främsta kulturella redskapen (Ibid. s.42). Kulturella redskap är 

sådana barnen får med sig från sin omgivning, främst genom språket, som de sedan använder för 

att förstå sin omvärld (Ibid. s.38). Eftersom samlingen i förskolan sker i grupp kan det vara 

viktigt att barnen hela tiden utmanas i det som sker för att tillsammans i gruppen ges möjlighet att 

tillgodogöra sig denna kunskap. Genom att pedagogen låter barnen vara delaktiga i samlingen kan 

detta uppnås då barnen tillsammans kan lösa problem samt föra samtal kring saker som 

intresserar dem. Denna syn på barns delaktighet i verksamheten ligger i linje med det Vygotskij 

kallar för aktivitetsteorin. Smidt (2010) menar att aktivitetsteorin innebär en kombination av 

artefaktmedierad och objektorienterad handling. Artefaktmedierad avser det som sker genom kulturella 

redskap (till exempel språket) och objektsorienterad handling innebär tillfällen till direkt utforskande 

eller konkreta erfarenheter (Ibid. s.127). Smidt (2010) menar även att det interaktionsmedel som 

oftast används mellan barn och vuxna är språket. Språket internaliseras genom barnets tänkande 

och kontroll över sin aktivitet. En aktivitet består av ett subjekt och ett objekt medierade av ett 

redskap. Subjektet är en person eller grupp av människor som är sysselsatta med aktiviteten, 
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objektet är det subjektet är intresserat av och som ger aktiviteten dess drivkraft eller riktning 

(Ibid. s.127-128). 

 

Artefakt  

 

 

 

 

 

Lärande person/subjekt Objekt 

 

Figur 1 Den första generationens aktivitetsteori (Ibid. s.128). 

 

   

 

Den proximala utvecklingszonen 

I Vygotskijs utvecklingsteori omnämns enligt Bråten & Thurmann-Moe (1998) teorier kring både 

utveckling och undervisning. Ett nyckelbegrepp i hans teori är den proximala eller närmaste 

utvecklingszonen. Genom denna knyts förståelsen av barnets psykologiska och sociokulturella 

utveckling till olika undervisningsprinciper. Vygotskij pekar på vikten av att barnet kan ana den 

potentiella utvecklingsnivån i sitt lärande. Den potentiella utvecklingsnivån är alltså den nivå som 

är inom räckhåll för barnet och som barnet kan uppnå under vissa omständigheter. Samspelet 

med mer kompetenta personer kan vara en sådan faktor som hjälper barnet att nå upp till den 

potentiella utvecklingsnivån (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s.104-105). Smidt (2010) knyter an 

Vygotskijs teorier till förskolans verksamhet och pekar på att när undervisningen lyckas knyta an 

till något som barnet tidigare upplevt eller tänkt blir det möjligt för barnet att gå framåt i sitt 

tänkande och problemlösande (Smidt, 2010, s.117).  

Barns perspektiv  

Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv ligger nära varandra. Barnperspektiv innebär att 

de vuxna försöker göra vad de anser vara bra för barnen och där den vuxne försöker förstå sig på 

barns uppfattningar och erfarenheter genom observation och tolkning av barns handlingar 

(Pramling Samuelsson, Ingrid, Sommer, Dion och Hundeide, Karsten, 2011, s.38-39). Barns 

perspektiv innebär att man utgår från barnets egna utsagor, det räcker inte med att den vuxne 
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försöker tolka vad barnen menar eftersom den vuxna då lägger sitt perspektiv på vad barnen vill 

(Halldén, Gunilla, 2010, s.170). Det vill säga att pedagogerna försöker se eller planera 

verksamheten utifrån barnen och vad de uttrycker genom olika handlingar. Pramling Samuelsson 

m fl. (2011) skriver att för att barn skall få möjlighet att bli delaktiga i verksamheten är det en 

förutsättning att de vuxna tar hänsyn till barnens perspektiv (Pramling Samuelsson m fl, 2011, 

s.35). Johansson (2003) skriver att möjligheterna att fullt ut inta ett barns perspektiv är begränsad 

då det hela tiden sker tolkningar utifrån den vuxne (Johansson, 2003, s.44).    

Marie Wrethander-Bliding (2007) anser att under de senaste åren har synen på barns 

socialisation förändrats. Fokus har ändrats från att studera hur barnen tänker, uppfattar eller 

upplever sin tillvaro till att se vad de faktiskt gör i den. I dessa studier fokuseras inte individuella 

barn eller barngrupper. Uppmärksamheten ligger istället på interaktion, sociala handlingar och 

samspel mellan barn och deras tillvaro (Wrethander-Bliding, 2007, s.56-57).  

Enligt Halldén (2010) introducerades under 1980-talet ett nytt perspektiv på barndom, samt 

ett nytt sätt att studera barns villkor. Detta nya perspektiv, barndomssociologi, har som ambition 

att inte bara bedriva forskning om barn utan för barn och ibland med barn. Idag anses denna 

inställning vara mer och mer vanligt förekommande inom vissa kretsar (Halldén 2010, s.27-28). 

Halldén (2010) poängterar att barn skall ses som sociala individer från början och därigenom 

vara delaktiga i att påverka och skapa den egna barnkulturen (Halldén, 2010, s.27).  

Emilson och Folkesson (2006) menar att för att man skall kunna närma sig ett barns 

perspektiv krävs det att de vuxna värdesätter barnens egen kultur och deras sätt att förstå och 

undersöka världen. När pedagogerna lyckas närma sig ett barns perspektiv finns det möjlighet för 

barnen att känna total delaktighet i sin egen utbildningspraktik (Emilson & Folkesson, 2006, 

s.221). Författarna anser även att barnens delaktighet blir starkare när det finns utrymme för dem 

att göra egna val inom aktivitetens ramar. Barnen ges denna möjlighet genom att pedagogen 

skapar möjligheter att ha en öppen dialog med barnen när de strävar efter att inta ett barns 

perspektiv, istället för att ge dem instruktioner och en mer direkt dialog som ligger närmare ett 

barnperspektiv (Ibid. s.236).  

För att inta ett barns perspektiv måste pedagogen ha förmågan att lyssna till barnens åsikter 

och ha förståelse för hur de uttrycker vad som är viktigt för att situationen skall bli meningsfull 

för barnet (Emilson & Folkesson, 2006, s.229). 

Shiers modell  

Shiers modell (se bilaga 1) utgår från en tidigare modell skapad av Hart, ladder of participation, 

(Shier, Harry, 2001, s.109) och kan enligt Shier användas som ytterligare ett redskap för att 

utforska delaktighetsprocessen. Modellen kan användas i verksamheter där man arbetar med 
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barn. Den kan då användas som en strategi för att utveckla och undersöka olika delar av barns 

delaktighet (Shier, 2001, s.109).   

Modellen består av fem delaktighetsnivåer: 
1. Barn blir lyssnade till 

2. Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 

4. Barn involveras i beslutsfattande processer 

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

På varje delaktighetsnivå kan emellertid individer och organisationer vara olika mycket 

engagerade i ”empowerment”-processen. Modellen försöker klargöra detta genom att identifiera 

tre steg av engagemang på varje nivå: öppningar, möjligheter och skyldigheter. På varje nivå sker 

det första steget, öppningar, så fort den vuxne engagerar sig och visar att den är villig att arbeta 

på ett visst sätt. Det andra steget, möjligheter, inträffar när de behov som finns för att kunna 

arbeta på denna nivå är fyllda. Dessa behov kan vara till exempel arbetstid, kunskap och 

utveckling av arbetssätt. Det tredje och sista steget är skyldigheter och det uppstår när alla har 

kommit överens om att man vill arbeta på detta sätt och personalen då blir skyldig att arbeta på 

detta sätt eftersom det är inbyggt i systemet. Varje steg och varje nivå innehåller en särskild fråga. 

Genom att besvara dessa frågor kan pedagogen definiera den nuvarande situationen och sedan 

identifiera nästa steg för att höja delaktighetsnivån (Shier, 2001, s.110).  

Eftersom samlingen sker i grupp kan det vara viktigt att barnen hela tiden utmanas i det som 

sker för att tillsammans i gruppen få möjlighet att tillgodogöra sig denna kunskap. Genom att 

pedagogen låter barnen vara delaktiga i samlingen kan detta uppnås då barnen tillsammans kan 

lösa problem samt föra samtal kring saker som intresserar dem.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt pedagogerna låter 

barnen vara delaktiga under samlingar. 

Frågeställning: 

 Hur gör pedagogerna för att barnen skall bli delaktiga i samlingen? 

 Uppmärksammar pedagogerna barnens idéer och initiativ? 

 Hur fångar pedagogerna upp barnens frågor?  



   

 

 

  16 

 

Metod 

I detta avsnitt presenteras hur vi har gick tillväga med studien. Vi presenterar vilken 

datainsamlingsmetod vi valde samt vårt urval och genomförande av datainsamlingen.  

Datainsamling 

Vi valde att undersöka hur delaktiga barnen är i samlingarna samt vilket inflytande de har och 

kom fram till att den metod som lämpar sig bäst var att genomföra observationer. Enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) är observation en lämplig metod då det finns 

misstanke om att det är stora skillnader mellan vad människor säger att de gör och vad de faktiskt 

gör (Esaiasson m fl. 2012, s.304). I enlighet med denna definition ansåg vi att det fanns en risk att 

vi skulle få en tillrättalagd bild av hur verksamheten fungerar om vi skulle ha genomfört en 

intervju eller enkätstudie.  

 

Urval 

Observationerna genomfördes i en förskola. Denna förskola bestod av två avdelningar: en med 

endast femåringar och en med fyra- och femåringar blandat. Vi valde endast en förskola är för att 

få möjlighet att upptäcka mönster i hur barnen är delaktiga. Vi valde att genomföra totalt sex 

observationer, tre observationer på varje avdelning. Valet av just denna förskola gjordes då en av 

oss hade genomfört sin avslutande verksamhetsförlagda utbildning på den intilliggande skolan 

och därför redan knutit kontakt med personalen i förskolan.   

Genomförande 

Vi intog under observationerna en roll som fullständiga observatörer för att på bästa sätt få en 

uppfattning om hur pedagogerna bemöter bland annat barnens frågor och intressen under 

samlingen. Rollen som fullständig observatör innebar att vi valde att vara passiva observatörer 

och inte delta på något sätt i samlingen (Lökken, Gunvor & Söbstad, Frode, 1995, s.45). Innan 

observationerna genomfördes informerades pedagogerna om att syftet med studien var att 

observera pedagogernas förhållningssätt. Vi valde medvetet att inte presentera frågeställningarna 

för pedagogerna, då detta skulle kunna medföra att vi fick ett tillrättalagt resultat. 

Vi genomförde observationer vid tre tillfällen på vardera avdelningen. Observationerna 

genomfördes utifrån observationsguide (se bilaga 2) där vi utgick ifrån bestämda teman. 

Observationerna hade en låg grad av struktur som även är kallad osystematisk observation, då vi 
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ville ha möjlighet att upptäcka olika slag av delaktighet från barnen. Enligt Lökken & Söbstad 

(1995) är denna typ av observation av mer tillfälligt slag då man vidgar sitt observationsfält för att 

få en bredare observation. Dessa observationer kan innehålla beskrivningar av olika episoder eller 

utgöra beskrivningar av vad som skett under loppet av till exempel en dag eller en vecka (Ibid. 

s.43).  

Metod för bearbetning och analys 

Dokumentationen av observationerna har gjorts genom anteckningar som renskrivs via dator för 

att ge en tydligare överblick. Observationerna analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

samt utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv, Shiers modell och barns perspektiv.  

Validitet och reliabilitet 

Patel och Davidson (2011) menar att validitet avser det som är relevant med tanke på studiens 

syfte och frågeställningar och reliabilitet avser metodens tillförlitlighet i ett sammanhang (Patel 

och Davidson 2011, s.102).  

I en undersökning är det viktigt att ha en hög validitet. Det vill säga att vår insamlade empiri 

svara på våra frågeställningar. Även reliabiliteten, som innebär att de data vi samlade in visar ett 

korrekt resultat, är av stor vikt för att få tillförlitlig fakta och ett relevant innehåll. Patel och 

Davidsson (2011) skriver att reliabilitet innebär att det resultat vi får, det observerade värdet, 

innehåller individens ”sanna värde” (Ibid. s.103). 

I studien använde vi oss av observation som metod. Genom att observera kunde vi 

tillsammans fastställa tillförlitligt och relevant fakta. Vi utgick också från ett observationstema (se 

bilaga 2) som täckte våra frågeställningar och bidrog till en högre validitet. 

 

Reflektion över metoden 

Vår uppfattning utifrån observationerna och eget arbete är att många pedagoger anser att 

barnen är delaktiga i högre grad än vad de egentligen är. Den risk som finns med att vara 

fullständig observatör är att pedagogerna och barnen blir mer fokuserade på vad vi gör än att 

koncentrera sig på samlingen. Att inta rollen som fullständig observatör innebär att man inte kan 

iaktta människor under längre stunder utan att det blir obekvämt för personen som blir 

observerad. Bäckman (2009) menar att den som osedd vill betrakta människor aktivt måste arbeta 

med att inte synas (Bäckman, 2009, s.124). Vi valde att inta rollen som fullständig observatör då 

vi inte ville påverka pedagogens förhållningssätt i samlingen. Vi upplevde det svårt att endast vara 

observatörer då både pedagoger och barn gärna ville involvera oss i samlingen. Möjligtvis hade 
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detta kunnat undvikas genom att vi tillbringat mer tid på förskolan och att det därför inte skulle 

läggas lika mycket fokus på att vi var närvarande utan att vi skulle ingå som en naturlig del i 

samlingen. 

 Studien undersöker barns delaktighet i samlingarna därför att detta är en situation då det blir 

tydligt hur pedagogerna agerar för att ge barnen möjlighet till att vara delaktiga. Barns delaktighet 

finns förmodligen representerad i hela verksamheten. Dock medför valet av metod att 

undersökningen genomförs i en situation där barns delaktighet tydligt kan observeras. I studien 

har vi valt att genomföra observationer i samlingar vid olika tidpunkter på dagen då vi tror detta 

skulle kunna vara en aspekt som påverkar i vilken utsträckning barnen ges möjlighet att vara 

delaktiga.  

Validiteten i vår undersökning hade en viktig roll för observationerna då innehållet och 

mängden moment varit många i samlingarna. För att fånga det som var relevant under 

observationerna har validiteten påverkat vad vi valt att anteckna. För att kunna svara på våra 

frågeställningar krävdes det att vi studerade de situationer, i detta fall samlingarna, där barnen har 

möjlighet till delaktighet.   

Eftersom vi genomförde alla observationer tillsammans samt utgick från samma frågor har vi 

också mätt samma sak. Detta medför att vi får en hög grad av reliabilitet. Vi anser dock att för att 

få en högre reliabilitet hade det krävts fler observationer på vardera avdelningen, av tidsskäl gick 

detta inte att genomföra. 

Etiska aspekter 

Denna studie genomfördes enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002). Pedagogerna som var 

berörda av observationerna informerades om att deras deltagande var frivilligt och att de hade 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när de ville, det så kallade samtyckeskravet. Vi tog även 

hänsyn till konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta gjorde vi genom att de data vi 

samlade in under studiens gång samt de uppgifter om pedagogerna i förskolorna där 

observationerna genomfördes förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan komma att ta 

del av detta och uppgifterna kommer endast att användas för forskningsändamål.  Vi delade även 

ut ett brev till vårdnadshavarna på de berörda avdelningarna där vi informerade om studiens syfte 

samt att vi endast observerade pedagogerna i samlingen. I brevet fanns våra kontaktuppgifter och 

vårdnadshavarna uppmanades att kontakta oss vid eventuella frågor eller invändningar. Detta 

ligger i linje med kravet om information (Vetenskapsrådet, 2002).   
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Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras den empiri vi samlat in under våra observationer (se bilaga 2) av 

samlingarna på de förskoleavdelningar vi besökte.  

Analys utifrån barns perspektiv 

I nedanstående analys strävar vi efter att ta utgångspunkt i barns perspektiv. Det innebär att vi 

analyserade den empiri vi samlat in om barnens delaktighet utifrån hur barnen uttrycker sitt sätt 

att delta under samlingen.  

 

Observation Avd. 5år Avd 4-5 år Tid Plats Antal ped. Antal barn 

1 X   12.00–12.30 Stora salen 2 15 

2 X   12.00–12.40 Stora salen 2 18 

3 X   10.00–10-35 Stora salen 2 15 

4   X 10.00–10.40 Stora salen 2 17 

5   X 9.30–10.05 Stora salen 1 4 

6   X 9.30–10.00 Pysselrum 1 4 

 

Observation ett 

 

Pedagogen samlar alla barnen i en cirkel på golvet och har en genomgång om vad som skall 

hända under samlingen. Efter genomgången inleds en meditationsstund1 där alla skall blunda och 

vara tysta under en minut. För att visa för barnen hur lång tid de skall sitta använder pedagogen 

ett timglas som är en minut. Pedagogen avslutar meditationsstunden och påbörjar en namnsång 

som hälsar alla barn och pedagoger välkomna till samlingen. Avdelningen arbetar med temat 

Barbafamiljen2 och pedagogen utser en medhjälpare som får hålla i Barbaflink3, som är månadens 

temafigur. Samlingen består av att barnen återberättar avdelningens temauppstart, genom 

handuppräckning får de svara på frågor som pedagogen ställer. Pedagogen betonar att det är 

viktigt att räcka upp handen. Pedagogen ser till att alla barn får svara, även de som inte räcker 

upp handen. Pedagogen summerar vad de samtalat om och sedan genomförs ett experiment där 

                                                 
1 Samlingen startar alltid med en meditationsstund. Detta gör de för att öva på att sitta stilla och tysta i en 

minut. 
2 Barbafamiljen är namnet på en på en fiktiv familj/art i en serie illustrerade barnböcker från Frankrike 

skapade på 1970-talet av Annette Tison och Talus Taylor. 
3 Barbaflink är ett av barnen i Barbafamiljen och han är mycket intresserad av naturvetenskap. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1970-talet
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Annette_Tison&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Talus_Taylor&action=edit&redlink=1
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pedagogen gör en mättad saltlösning och sedan sänker ner ett snöre som är fäst på en glasspinne 

med en tyngd i andra änden. Barnen får komma med förslag på vad de tror skall hända under de 

olika momenten av experimentet. Pedagogen informerar sedan barnen om att alla skall få 

genomföra experimentet efter samlingen.   

Analys 

Denna samling har en tydlig struktur och är vuxenledd. Det är pedagogen som ställer frågor till 

barnen kring avdelningens tema och temauppstarten. Pedagogen ser till att alla barn får möjlighet 

att svara på frågorna, detta medför att alla barn ges möjlighet att vara delaktiga i detta moment. 

Några av barnen är ivriga att svara på alla frågor pedagogen ställer medan andra barn inte 

engagerade sig i frågorna lika mycket. En anledning kan vara att temaintroduktionen tycktes ha 

tilltalat de barn som ivrigt svarar på frågorna lite extra. Det kan även vara så att de barn som inte 

spontant räcker upp handen för att svara på frågorna inte tycker att det är meningsfullt för dem 

att återberätta temats uppstart. Pedagogen informerar oss efter samlingen om att de brukar arbeta 

mycket med att återberätta vad de tidigare arbetat med för att de har upptäckt att några barn 

behöver träna mer på detta. Anledningen till att barnen får återberätta temauppstarten kan därför 

vara för att informera oss om vad avdelningen arbetar med för tillfället. För att engagera de barn 

som inte räcker upp handen för att svara på frågorna väljer pedagogen att ställa frågorna direkt 

till dessa barn. Detta medför att en del av barnen svarar och kan återberätta väldigt beskrivande 

vad de har gjort och upplevt medan andra barn blir förvånade över att de får frågan och behöver 

mer hjälp på traven för att kunna berätta. En tolkning av detta är att de barn som inte svarar på 

frågorna spontant är uppdelade i två grupper, några som inte upplever det meningsfullt för dem 

att återberätta och några som har svårt att återberätta vad de upplevt. För att återberättandet skall 

vara meningsfullt för alla barn skulle pedagogerna ha kunnat låta barnen vara mer delaktiga i hur 

detta återberättande genomfördes. Detta ligger i linje med vad Emilson och Folkesson (2006) 

skriver, när pedagogerna lyckas närma sig ett barns perspektiv kan barnen uppleva en total känsla 

av delaktighet i sin egen utbildningspraktik (Emilson & Folkesson, 2006, s.221).   

Barnen blir under experimentet uppmanade att komma med hypoteser kring vad de tror 

kommer ske, detta fångas dock inte upp av pedagogen. Det resulterar i att det blir svårt att 

kontrollera om barnens hypoteser stämmer.  

 

 

Observation två 

Pedagogen hälsar alla välkomna till samlingen. Pedagogen tänder första adventsljuset och 

samtalar med barnen om att man ska ha respekt för elden och riskerna med tända ljus. Efter 
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samtalet om eld inleder pedagogen meditationsstunden. Sedan sjunger gruppen en namnsång om 

alla som är där. Pedagogen drar lott om vilket barn som skall få välja ett paket från en jultavla, 

barnet får inte öppna paketet på förskolan utan får ta med det hem. När pedagogen drar en lott 

med ett namn ger hon ledtrådar om namnet och barnen får lista ut vem det är. Samlingen 

fortsätter med att pedagogen läser en julsaga och visar bilder. Efter julsagan övar de på 

luciasånger och ett barn säger ”jag vill inte sjunga, jag vill leka” och pedagogen svarar att ”vi 

måste öva till lucia”. Ett annat barn säger ”jag fryser” och pedagogen svarar att det inte är så 

mycket kvar av samlingen. Detta barn upprepar lite senare att hon fryser utan att få något svar 

från pedagogen. Ett barn sitter och leker med en leksak som ligger i närheten och två andra barn 

pratar med varandra. Dessa barn blir uppmanade att låta bli att prata och att låta bli leksaken. 

Samlingen avslutas med att pedagogen delar ut frukt och sedan får barnen leka fritt.  

Analys 

I denna samling är ett barn tydligt delaktigt genom att pedagogerna drar en lott och ett barn får ta 

ett paket ifrån avdelningens julkalender. Barnet får också klippa av dagens datum från 

almanackan samt blåsa ut ljuset när samlingen är slut. Alla barnen är under denna samling ganska 

otåliga och har svårt att koncentrera sig på vad som sker i samlingen.  

Ett barn uttrycker tydligt att det inte vill sjunga sångerna men pedagogerna säger att de 

behöver sjunga sångerna först för att öva till Lucia. Pedagogerna väljer att fullfölja samlingen 

enligt planeringen istället för att lyssna till det barnen uttrycker: att de inte orkar sitta stilla och 

lyssna mer. I denna samling ser vi hur barnen har svårt att koncentrera sig på samlingens innehåll. 

I enlighet med vad Emilson och Folkesson (2006) skriver i sin studie fortsatte pedagogen med sin 

planering trots att barnet tydligt uttrycker sina egna åsikter och vad som är viktigt för barnet vid 

just detta tillfälle (Ibid. s.229).  

Observation tre 

Samlingen börjar med att en pedagog tänder första adventsljuset och talar om för barnen att de 

ska vara försiktiga med elden. Pedagogen vänder på timglaset och förklarar att 

meditationsstunden nu är igång. Efter meditationen sjunger de en namnsång om alla som är där. 

Det uppstår ett spontant samtal om adresser efter namnsången, och många barn vill säga var de 

bor. Pedagogen och barnen samtalar om sina adresser. Pedagogen drar en lott om vem som skall 

få ta ett paket, och namnet som står på lappen ger pedagogen ledtrådar till. Barnen får gissa och 

räkna sina bokstäver i sitt namn. Den person vars lott blev dragen får välja ett paket och ta med 

det hem. Sedan läser pedagogen en julsaga och visar bilder till varje sida. När pedagogen läser ur 

julsagan dyker ordet vresig upp och pedagogen frågar om barnen vet vad det betyder. Några barn 

kommer med förslag på vad det kan betyda, och sedan kommer de tillsammans fram till att de 
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betyder att man är lite sur och tvär. Sedan fortsätter pedagogen att läsa och stannar upp ibland 

för att samtala om barnens frågor kring sagan. Efter sagan tränar de på luciasånger och några 

barn undrar när det är Lucia. Tillsammans räknar de dagarna fram till Lucia.  Samlingen avslutas 

med att barnen får gå bordsvis till maten.   

 

Analys 

När ett barn spontant berättar om sin adress fångar pedagogen upp det på ett sätt som gör att 

flera barn vill säga sina adresser. Det visar sig att många barn kan sina adresser och detta 

uppmärksammar pedagogen. Även när barnen frågar om Lucia har hon förmågan att fånga deras 

initiativ och på så sätt få barnen delaktiga och att ge dem möjligheten att ha inflytande över 

samlingen. Genom att pedagogen låter barnen lyfta fram det som de anser är viktigt för dem för 

tillfället lyckas hon närma sig ett barns perspektiv. Pedagogen har förmågan att lyssna till barnen 

och deras åsikter. Detta stämmer överens med vad Emilson och Folkesson (2006) anser, att för 

att man skall kunna närma sig ett barns perspektiv krävs det att de vuxna värdesätter barnens 

egen kultur och deras sätt att förstå och undersöka världen. När pedagogerna lyckas närma sig ett 

barns perspektiv finns det möjlighet för barnen att känna total delaktighet i sin egen 

utbildningspraktik (Emilson & Folkesson, 2006, s.221). 

Barnen får även vara delaktiga när de läser sagan, genom att pedagogen lyfter fram ord som de 

kanske inte känner till. Tillsammans får de sedan fundera och pedagogen stöttar barnen i deras 

reflektioner kring vad ordet betyder. Även bilder som väcker frågor och funderingar hos barnen 

lyfter pedagogen och tillsammans för de ett samtal kring dessa. Detta gör att barnen får möjlighet 

att utgå från sin erfarenhetsvärld för att skapa nya kunskaper. Pedagogen lyckas då göra barnen 

delaktiga samt att de får ha inflytande om hur och vad de vill lyfta fram ifrån boken. Pedagogen 

har förmågan att låta barnen uttrycka vad som är viktigt för dem och sedan följa med barnen i 

deras resonemang. Det ligger i linje med vad Emilson och Folkesson (2006) skriver, att för att 

inta ett barns perspektiv måste pedagogen ha förmågan att lyssna till barnens åsikter och ha 

förståelse för hur de uttrycker vad som är viktigt för att situationen skall bli meningsfull för 

barnet (Ibid. s.229). 

 

Observation fyra 

Även denna avdelning har Barbafamiljen som tema. Samlingen inleds med en namnsång där de 

sjunger om alla som är närvarande på avdelningen. En hjälpreda väljs ut efter ett schema. 

Hjälpredan räknar alla barnen i samlingen och får sedan ta reda på vilken dag det är, samt vilket 

datum och vilken färg dagen har. Pedagogen ber ett barn att hämta blåbärsriset som står i fönstret 
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för att sedan använda det till en ramsa. Pedagogen berättar att hen plockat riset i skogen hemma 

hos sig. Barnen börjar samtala om vad de hittat i skogen och pedagogen genomför en ramsa om 

blåbär tillsammans med barnen. Efter ramsan samtalar barnen om vem som tycker om färgen blå 

och andra färger. Pedagogen fortsätter samlingen med ett experiment om varmt och kallt vatten, 

det varma vattnet är färgat med röd karamellfärg. Pedagogen genomför experimentet och gör 

hela tiden barnen uppmärksamma på vad som händer genom att säga ”titta vad som händer här”. 

Några barn kommenterar vad de tror skall hända. Exempel på sådana kommentarer är ”jag tror 

färgerna kommer blanda sig” och ”jag tror vattnet kommer få en annan färg”. Efter experimentet 

avslutas samlingen. 

Analys 

Under denna samling är barnen delaktiga genom att det är ett barn som är ”dagens hjälpreda”. 

Det är framförallt barnet som är hjälpreda som är delaktig men de andra barnen får hjälpa 

hjälpredan om denne inte kommer på vilken dag eller datum det är. Detta uppfattas som en rutin 

där barnen vet vad som förväntas av dem. Uppmärksamheten från resten av barngruppen sviktar 

under detta moment. De flesta barnen ser ut att tänka på något annat, samt att de sitter och pillar 

med kläderna eller viskar med kompisen. Barnet som är hjälpreda är däremot mycket engagerat i 

sin uppgift, och för detta barn uppfattas uppgiften som hjälpreda som något väldigt meningsfullt.  

Det finns möjlighet för barnen att diskutera saker som de associerar till, ramsan om blåbär till 

exempel, och vad de har sett när de var i skogen och vilka som gillar färgen blå. Dock förs denna 

diskussion endast mellan barnen, då pedagogen låter barnen diskutera dessa saker medan hen 

förbereder det experiment som hen skall genomföra. När hon har förberett experimentet 

fortsätter samlingen enligt pedagogens planering. Under experimentet är pedagogerna noggranna 

med att uppmärksamma barnen på vad det är som händer. Många av barnen ser ut som om de 

tycker att det är väldigt spännande att se hur det varma och det kalla vattnet skiktar sig. Det syns 

en skillnad i koncentrationen hos barnen när aktiviteten i samlingen ändras från den rutinmässiga 

kontrollen av vilka som är närvarande och när det är dags för experimentet. Då är alla barn 

koncentrerade på vad det är som händer och de kommer med olika kommentarer och uttrycker 

egna hypoteser. Dock fångades dessa hypoteser inte upp av pedagogen. Detta stämmer delvis 

överens med det Pramling Samuelsson m fl. (2011) anser, nämligen att för att barn skall få 

möjlighet att bli delaktiga i verksamheten är det en förutsättning att de vuxna tar hänsyn till 

barnens perspektiv (Pramling Samuelsson m fl. 2011, s.35). Det stämmer på det sättet att barnen 

blir uppmärksammade på vad som sker under experimentet och de ser detta som en möjlighet att 

få uttrycka sina uppfattningar om vad som skall hända. När dessa hypoteser sedan inte fångas 

upp av pedagogen förlorar barnen möjligheten att vara delaktiga, istället förväntades de sitta 

passiva och se vad som händer under experimentet. 
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Observation fem 

Samlingen handlar om empati där pedagogen läser en bok om några barn och hur de behandlar 

varandra. Pedagogen stannar upp och ställer frågor kring innehållet i boken. Barnen får svara på 

frågor om de har upplevt något som beskrivs i boken, samt hur man ska vara en bra kompis. 

Efter att de har läst boken får barnen göra kompismassage på varandra med rörelser till sången 

Imse vimse spindel. Ett av barnen kommer på att man kan baka pepparkakor på varandras ryggar. 

Pedagogen låter barnen pröva den egna massagen som de har kommit på. När barnen känner sig 

klara fortsätter pedagogen med sin tänkta planering. Några av barnen fortsätter att massera 

varandra under resten av samlingen. Samlingen avslutas med att barnen får säga hur en bra 

kompis ska vara och detta skriver pedagogen upp på en vimpel.  

Analys 

Barnen är delaktiga under tiden som pedagogen läser kapitlet i boken. Barnen får hjälpa till att 

återkoppla till förra gången de läst och tillsammans hjälps de åt att komma ihåg vad de tidigare 

har läst. Pedagogen frågar barnen om de har upplevt något liknande som det de läser om i boken 

och startar en lång och engagerad diskussion om hur man är en bra kompis. Barnen får stöd av 

pedagogen för att diskussionen skall flyta på. De talar om hur man skall vara som kompis, hur det 

känns om en kompis gör något dumt och hur man kan göra istället. Diskussionen pågår i cirka tio 

minuter. Barnen har många åsikter om detta ämne och pedagogen hjälper dem att hela tiden hålla 

tråden och ställer olika frågor som stöd för dem att komma vidare i diskussionen.  

När barnen skall genomföra massagen är det ett av barnen som associerar till när barnet gjort 

massage tidigare och vill att ett annat barn skall ”baka pepparkakor” på hens rygg. Detta 

inspirerar även de andra barnen till att göra egen massage på varandra och pedagogen låter 

barnen fortsätta att massera varandra ett tag.  

Det tycks i detta fall som att pedagogen har förmågan att utgå från barnens perspektiv och vad 

som fångar deras intressen för att få igång en diskussion. Detta resulterar i att barnen börjar 

diskutera med varandra kring hur en kompis skall vara. Diskussionen pågår under cirka 10 

minuter och barnen kommer fram till många olika faktorer som spelar in när man är en bra 

kompis. Barnen får under denna samling möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och tankar kring 

hur man är en bra kompis, och även när pedagogen lyssnar till barnens önskemål om att få göra 

egen massage bidrar det till att barnen får möjlighet att göra samlingens innehåll meningsfullt 

utifrån sina egna erfarenheter. Detta liknar det vi såg i observation tre och stämmer med vad 

Emilson och Folkesson (2006) skriver. För att man skall kunna närma sig ett barns perspektiv 

krävs det att de vuxna värdesätter barnens egen kultur och deras sätta förstå och undersöka 

världen. När pedagogerna lyckas närma sig ett barns perspektiv finns det möjlighet för barnen att 

känna total delaktighet i sin egen utbildningspraktik (Emilson & Folkesson, 2006, s.221). 
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Observation sex 

I denna samling börjar de prata om vad Barbaflink gillar och barnen kommer fram till att hen 

gillar färgen blå och experiment. Ett av barnen kommer på att Barbaflink gillar blå klossar. 

Pedagogen tar fram de blå klossarna som Barbaflink gillar och barnet säger att hen kan bygga ett 

stort torn av dem. Pedagogen frågar barnet om det kan bli ett stort torn av fyra klossar. Barnet 

säger ”om man gör så här” och ställer klossarna på högkant. Pedagogen bekräftar hen och sedan 

plockar de ihop klossarna. Barnen får sedan varsitt papper där de skall färglägga Barbaflink. 

Barnen får en förpackning med färgpennor och blir uppmanade av pedagogen att välja en ljusblå 

penna för att färglägga Barbaflink. Ett barn säger ”här är en blå penna!” Pedagogen 

uppmärksammar då alla barnen på skillnaden mellan den ljusblå pennan och den mörkblå pennan 

och de jämför med den färg Barbaflink har. När de har målat färdigt får barnen måla saker som 

Barbaflink gillar, då får det möjlighet att välja själva vilken färg de vill använda.  Barnen skriver 

sina namn på pappret och några provar att byta plats på bokstäverna. Pedagogen låtsas att 

Barbaflink läser de nya namnen som barnen har skrivit.  Ett barn vill skriva ”Barbaflink” på 

pappret och pedagogen hämtar en bokstavstavla så barnet kan se hur bokstäverna ser ut. 

Samlingen avslutas med att barnen får lämna in sina teckningar till Barbaflink för att sedan gå och 

leka. 

Analys 

Pedagogen låter barnet visa hur man kan bygga ett högt torn med fyra klossar och pedagogen 

bekräftar detta genom att visa att Barbaflink tycker att barnet byggt ett väldigt fint torn. På detta 

sätt visar pedagogen sin vilja att förstå hur barnet förstår sin omvärld. Även senare under 

samlingen låter pedagogen barnen prova sina egna idéer som att barnen provar att byta plats på 

bokstäverna i sina namn. Pedagogen följer då med barnen i sina upptäckter hur bokstäverna 

istället bildar nya ord och namn eller påhittade ord. Pedagogen uppmärksammar i detta fall det 

som barnen uttrycker är viktigt för dem. Pedagogen visar att barnens åsikter är viktiga samt att 

det är viktigt att de får uttrycka och visa hur de uppfattar och undersöker sin omvärld. Genom 

detta lyckas pedagogen att närma sig barnens perspektiv och kan på detta sätt skapa en planering 

som blir meningsfull för barnen.  

Pedagogen är tydlig med att barnen skulle välja en ljusblå färgpenna för att måla Barbaflink. 

När ett barn vill använda den mörkblå pennan istället visar pedagogen tydligt skillnaden mellan 

ljusblått och mörkblått. Det finns ingen möjlighet för barnen att själva välja vilken färg de vill 

använda. Pedagogen är tydlig med att visa vad hon har planerat och barnet som vill använda den 

mörkblå pennan får istället välja en ljusblå för att måla Barbaflink. Pedagogen uppmärksammar i 
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denna situation inte barnens försök att uttrycka sina åsikter och försök till att få vara delaktiga. 

Senare under aktiviteten när barnen får måla vad de vill ges de möjligheten att själv välja vad de 

skall använda för färg. Under denna aktivitet finns det därför moment som är helt styrda av 

pedagogen och moment där barnen har möjlighet att göra egna val. Emilson och Folkesson 

(2006) menar att barnens delaktighet blir starkare när det finns utrymme för dem att göra egna val 

inom aktivitetens ramar. Detta ger pedagogen en möjlighet att ha en öppen dialog med barnen 

när de strävar efter att inta ett barns perspektiv, istället för att ge dem instruktioner och en mer 

direkt dialog, som ligger närmare ett barnperspektiv (Emilson & Folkesson, 2006, s.236).  

Sammanfattningsvis gör pedagogerna barnen delaktiga på det sätt som passar in i 

pedagogernas planeringar. Barnen blir delaktiga genom att pedagogerna ställer frågor till barnen. 

Under några av samlingarna är barnen delaktiga i större utsträckning då pedagogen frångår sin 

planering för att fånga upp barnens initiativ och idéer, utan detta sker främst under de samlingar 

som sker i mindre grupp. Pedagogerna verkar därför ha viss förmåga att uppmärksamma barnens 

idéer, initiativ och frågor. Dock finns det flera tillfällen då barnen gör ett försök att uttrycka sina 

önskemål och frågor men dessa uppmärksammas inte av pedagogen.  
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Analys av samlingarna utifrån Shiers modell 

Analysen baseras på de genomförda observationerna och resultatet analyseras utifrån Shiers 

modell (se bilaga 1). I analysen utgår vi från de fem nivåerna som Shiers modell beskriver. 

 

Nivå 1. Barn blir lyssnade till 

Återkommande kunde vi se att samlingarna var planerade och strukturerade av pedagogerna. I 

många av observationerna blev barnens frågor bekräftade av pedagogerna men inte svarade på. 

Barnen fick ofta som svar att ”vi tar det sen” istället för att svara på frågorna på en gång.  Om 

pedagogerna var beredda att lyssna på barnens frågor och tankar är oklart då det verkade som att 

de inte ville frångå sin planering i samlingen. I observation två ser man tydligt hur pedagogerna 

inte lyssnar till barnen. Ett barn sa ”jag vill leka” och ett annat barn sa ”jag fryser”, vilket 

pedagogerna bara uppmärksammade genom att svarade ”det är inte så mycket kvar” eller ”vi 

måste öva inför Lucia”. Dock fanns det tillfällen då barnen fick sina frågor besvarade, som i 

observation tre, och pedagogerna kunde frångå planeringen för att samtala om annat. Dessa 

tillfällen uppstod under de observationerna då samlingen ägde rum i smågrupper om fyra barn. 

Under dessa tillfällen kunde man se att pedagogen hade lättare att lyssna till barnens önskemål 

och idéer. Barnen blev här mer delaktiga i samlingens innehåll och pedagogen inkluderade deras 

frågor och tankar som dök upp under samlingen.    

 

Nivå 2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

Stödet från pedagogerna till barnen, för att dessa skulle kunna uttrycka sina åsikter och 

synpunkter under samlingarna var otydligt. Pedagogerna följde sina planeringar och när barnen 

ibland påpekade att de ville leka eller göra något annat ledde det ofta till att pedagogerna 

tillrättavisade dem och bad dem sitta still och lyssna.  I de stora samlingarna, då alla barn var med, 

hade de inte alls samma möjlighet att uttrycka åsikter och synpunkter som i smågrupperna, då det 

endast var fyra medverkande barn. I smågrupperna fick barnen samtala, fråga, och uttrycka sina 

åsikter och synpunkter, vilket pedagogen stöttade. I observation fem och sex är det tydligt hur 

barnen får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter utan att bli avbrutna, samt hur 

pedagogerna stödjer barnen i deras samtal. Jämfört med stora samlingarna kan man se hur 

pedagogerna intar en position som inte inkluderar barnens åsikter och synpunkter på samma sätt 

som i de mindre grupperna. Pedagogerna tycks i de stora samlingarna ha svårare att avbryta sin 
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planering och ta in spontana frågor från barnen. Detta kan bero på svårigheten att låta alla barn 

komma till tals och låta deras olika intressen ta plats under samlingen., vilket tycks vara lättare att 

göra i mindre grupper.   

 

 

Nivå 3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 

I observation fem och sex ser man tydligt att pedagogerna tar hänsyn till barnens åsikter och 

synpunkter. Pedagogerna tar till sig barnens frågor och ger dem följdfrågor, vilket leder till 

djupare samtal. I båda observationerna har pedagogen planerat samlingen, dock kan pedagogen 

frångå den för att låta barnens åsikter och synpunkter beaktas. I de stora samlingarna beaktar 

pedagogerna inte barnens åsikter och synpunkter mer än att de bekräftar att de har hört vad de 

har sagt för att sedan gå vidare i planeringen. Huruvida pedagogerna var förberedda på att beakta 

barnens åsikter och synpunkter under samlingen kunde inte ses. Ett antagande är att pedagogerna 

inte hade tid för barnens åsikter och synpunkter för att de skulle hinna med det planerade 

innehållet för samlingen.  

 

Nivå 4. Barn involveras i beslutsfattande processer 

Då alla samlingar som jag observerade var planerade av pedagogerna är barns involverande i 

beslut om innehållet i samlingen oklar. Då barnen ställer frågor som inte rör samlingens planering 

kan vi tolka detta som att barnen inte har haft någon beslutsfattande roll kring innehållet. 

Eftersom pedagogerna inte uppmärksammade barnens frågor i samlingen, involveras barnen inte 

heller i besluten. Barnen verkar inte ha någon beslutsfattande roll i processen om att kunna 

påverka samlingens innehåll, utan pedagogerna har från start tagit beslut om innehållet och dess 

struktur. I observation ett fick barnen återberätta vad deras tema handlade om. Pedagogen ställde 

frågor om hur temat startade och barnen fick svara. De frågor som ställdes var bestämda av 

pedagogen, och pedagogen var noga med att barnen skulle hålla sig till frågorna. Samtidigt 

inkluderade pedagogen barnen i samtalet och varje barn fick svara, även de som inte räckte upp 

handen.  

Nivå 5. Barn delar makt och ansvar över beslutsfattande 

I observation sex hade pedagogen planerat att de skulle färglägga Barbaflink. Här fick barnen inte 

själva välja färg utan pedagogen gav instruktioner om att de skulle välja en ljusblå penna. Makten 

och ansvaret över att barnen själva skulle välja färg var i pedagogens händer. Barnen fick inte vara 



   

 

 

  29 

 

med i detta beslut utan pedagogen följde sin planering. Däremot fick barnen välja valfri färg att 

färglägga objekt runtomkring Barbaflink. Barnen hade också en friare samling där de hade 

makten över sina samtal. Detta gjorde att barnen samtalade om spontana händelser runt 

Barbaflink och om stavelser av olika namn. Pedagogen lät barnen få ansvara över sina 

konversationer och gick ibland in med följdfrågor för att stärka samtalen.  Pedagogen och barnen 

var aktivt delaktiga under hela samlingen. Jämfört med de stora samlingarna hade barnen i den 

mindre samlingen ett större inflytande över innehållet.  

 

Öppningar, möjligheter och skyldigheter 

I detta avsnitt beskrivs Shiers öppningar, möjligheter och skyldigheter på varje delaktighetsnivå. 

De tre stegen av engagemang visar hur man som pedagog kan göra barnen delaktiga i 

verksamheten, och i detta fall samlingen.  

På nivå 1 där barn blir lyssnade till kan pedagogen använda sig utav de öppningar som sker för 

att lyssna till barnen. Pedagogen hade både möjlighet och öppningar till att ta tillvara på barnens 

frågor och lyssna till dem, dock blev situationen en annan. Då några av barnen ställde frågor 

under samlingen fick de ofta till svar att ”vi tar det sen”.  Eftersom planeringen och strukturen 

redan var bestämd tog pedagogerna inte chansen till att lyssna till barnen på ett djupare sätt. 

Shier (2001) menar att det är personalens ”skyldighet” att lyssna till barnen och ta till vara på 

de öppningar och möjligheter som uppstår (Shier 2001 s.6). 

Pedagogers skyldigheter på nivå 1 blir att se lyssnandet som en del av de dagliga momenten, 

d.v.s. att ta barnens samtal och det egna lyssnandet på allvar.  Under observationerna tycktes 

pedagogerna inte uppnå denna skyldighet då barnens frågor ofta blev obekräftade.  

Nivå 2 handlar om hur barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter.  På denna nivå 

har pedagogerna som öppning att hjälpa barnen att uttrycka sig. När pedagogen ger barnen den 

öppningen till att aktivt få uttrycka sig stärks också deras förtroende till att tala inför andra och 

våga stå för vad de tycker. För att uppnå detta krävs det också pedagoger som är engagerade i 

barnens åsikter och synpunkter. I de stora grupperna, där alla barnen var med, gavs inte samma 

stöd till barnen som i de mindre grupperna. De stora grupperna var planerade och strukturerade 

av pedagogerna vilket gjorde att barnen hade svårt att få tillfälle att uttrycka sig. I de mindre 

grupperna med fyra barn kunde däremot pedagogen ge barnen stöd i sina samtal på ett helt annat 

sätt. Barnens åsikter och synpunkter fick komma till uttryck och pedagogen tycktes ge sitt fulla 

stöd till detta. Möjligheterna som pedagogerna använde sig av på denna nivå var att stödja barnen 

i deras samtal. Likaså uppfylldes skyldigheterna på denna nivå genom att pedagogerna lyssnade till 

barnens egna samtal, dock försvagades detta i de stora grupperna.  

På nivå 3 där barns åsikter och synpunkter beaktas fanns tydliga skillnader i de stora respektive 

små grupperna. I de stora grupperna fanns inte den tiden och öppenheten att beakta barnens 
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åsikter och synpunkter och pedagogerna uppfattades ha som mål att fullfölja planeringen. 

Däremot visade pedagogen öppenhet till barnens åsikter i de små grupperna. För att uppnå 

möjligheterna på denna nivå krävs det av pedagogerna att göra det möjligt för barnen att uttrycka 

åsikter och synpunkter. Det är pedagogernas skyldighet att ta hänsyn till barnens åsikter och 

synpunkter, samt försäkra sig om att deras åsikter och synpunkter blir behandlade på rätt sätt.  

Nivå 4 handlar om hur barn involveras i beslutsfattande processer. För att göra barnen 

delaktiga i processen behöver öppenheten från pedagogerna vara tydlig. Pedagogerna ska ge 

barnen möjlighet att fatta beslut om verksamheten, i detta fall samlingen, för att de ska 

involveras. Utifrån observationerna framgår inte om och hur barnen är med och påverkar beslut 

om samlingarna. Samlingarna var från början planerade men det framgick inte av observationerna 

av vem och inte hur de var planerade. För att barnen ska bli delaktiga i beslut måste också 

möjligheten till att vara delaktiga finnas. Pedagogerna bör ge barnen möjlighet att kunna påverka 

och ta beslut om innehållet i samlingarna. Skyldigheterna till att uppnå detta bör finnas med som 

strävansmål i pedagogernas övergripande plan för verksamheten. På detta sätt får processen en 

mer naturlig roll för pedagogerna.  

Nivå 5 beskriver hur barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande. På denna nivå är 

öppningarna att pedagogerna kan dela makten med barnen. Öppenheten blir påtaglig då 

pedagogen visar att man kan dela makten med barnen och att möjligheten finns till att dela 

makten är tydlig. Pedagogerna har på denna nivå som skyldighet att involvera barnen i beslut, och 

genom öppningarna och möjligheter blir det en naturlig del att involvera barnen.  

Övergripande när det gäller öppningar, möjlighet och skyldighet är dessa aspekter mer eller 

mindre tydliga i de observerade samlingarna. I de stora samlingarna ger pedagogerna inte samma 

öppningar och möjligheter till barnen som i de små samlingarna. De skyldigheter som 

pedagogerna bör följa har inte samma inflytande i de stora grupperna som i de små. I de mindre 

samlingarna tar stegen större plats och pedagogerna arbetar tydligt med att involvera barnens 

åsikter, synpunkter och att involvera barnen i olika beslut.  
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Analys av observationerna utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Under denna rubrik presenteras en sammanfattande analys av observationerna utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Pedagogen lägger under samlingarna i mindre grupp stor vikt vid att barnen skall få möjlighet 

att använda sig utav ett av de starkaste kulturella redskapen, språket. Smidt (2010) menar att 

lärandet sker i ett socialt sammanhang tillsammans med andra människor och ofta genom språket 

som är ett av det främsta kulturella redskapen (Smidt, 2010, s.42). Genom att pedagogen ställer 

frågor som stöd till barnens samtal stärker det deras kommunikation och detta ger barnen en 

chans att utveckla sitt användande av kommunikationen i andra situationer.  

Under de vattenexperiment som gjordes gavs barnen möjlighet att komma med hypoteser. 

När dessa hypoteser sedan inte fångades upp av pedagogen förlorade barnen möjligheten att vara 

delaktiga, och istället förväntades de sitta passiva och se vad som hände under experimenten. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv menar Smidt (2010) även att det interaktionsmedel som används 

mest mellan barn och vuxna är språket. Språket internaliseras genom barnens tänkande och 

kontroll över sin aktivitet (Smidt, 2010, s.127-128). Barnen försökte att kommunicera sitt intresse 

för experimenten till pedagogen. Dock fick barnet inget gehör från pedagogen och detta 

medförde att en möjlighet för barnen att fördjupa sitt lärande genom språket försvann.  

Vygotskij ansåg enligt Smidt (2010) att barn föds in en social och kulturell miljö och att de har 

en egen drivkraft att vilja påverka och förändra sin tillvaro (Smidt, 2010, s.10). Barnen försöker 

under vissa samlingar på olika sätt tala om och visa för pedagogen att de vill påverka sin tillvaro. 

Några talar med ord om att det inte vill delta i samlingen medan andra visar detta genom att prata 

med en kompis, eller leka med någon leksak som ligger nära där barnet sitter. Detta 

uppmärksammades inte av pedagogen som ett sätt för barnen att uttrycka sin åsikt utan barnen 

blev istället uppmanade att ”vänta lite” eller att låta kompisen eller leksaken vara och istället vara 

koncentrerade på samlingen.  
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Diskussion 

Under denna rubrik för vi en diskussion kring våra observationer samt de analyser vi tidigare 

presenterat. Detta sker med anknytning till den litteratur vi tidigare presenterat samt till tidigare 

forskning. 

Pedagogens förhållningssätt till barnens idéer och initiativ 

Genomgående under våra observationer hade pedagogerna svårt att frångå sin planering för att ta 

in barnens frågor och intressen. Ofta avfärdades barnens kommentarer och frågor med att 

pedagogen ansåg att de kunde prata om det senare. Dock var det sällan pedagogerna lyfte dessa 

frågor senare under samlingen. Detta ligger i linje med vad Eide m fl. (2012) skriver i sin rapport, 

där de menar att pedagogerna som leder samlingen visar öppenhet till barnens reaktioner och 

inspel främst när det passar in i pedagogens struktur och planering (Eide m fl. 2012, s.11). Under 

flera av observationerna uttryckte barnen tydligt vad de tyckte var meningsfullt för dem vid just 

detta tillfälle. Vid vissa tillfällen lyftes barnens åsikter medan de vid andra tillfällen avfärdades 

dessa med kommentarer om att samlingen snart är slut eller att de var tvungna att göra just detta 

som var planerat. Vid de tillfällen då barnens åsikter lyftes hade pedagogen förmågan att inta ett 

barns perspektiv. 

Vid vissa tillfällen lät pedagogerna barnen samtala kring de spontana samtalsämnen som dök 

upp, dock resulterade dessa sällan i några djupare diskussioner eftersom pedagogerna lät barnen 

leda samtalet. Pedagogerna hade med fördel oftare kunnat stötta barnen i sina samtal för att på så 

sätt uppmuntra till en djupare diskussion. Eide m fl. (2012) menar att pedagogerna är öppna för 

barnens perspektiv men utifrån sin egen synvinkel (Ibid. s.11). Det vill säga att om samtalen inte 

passar in i vad pedagogen har planerat tenderar samtalen att avslutas när barnen tappar tråden i 

samtalet.  

Ett av de mönster som upptäckts utifrån resultatet är att det som avgör om barnens frågor, 

idéer och initiativ uppmärksammas är pedagogens förmåga att belysa dessa. Under de samlingar 

vi har observerat var det varit olika pedagoger som ledde samlingen och därför såg det olika ut 

om pedagogen fångat upp barnens kommentarer eller inte, det vill säga försökt inta ett barns 

perspektiv eller inte. Detta tyder på att pedagogerna har olika förhållningssätt till hur de möjliggör 

för barnen att vara delaktiga i samlingen. Lenz Taguchi (2005) menar att man måste föra 

diskussioner i arbetslaget kring orden delaktighet och demokrati eftersom orden kan ha olika 

betydelse för olika personer. För att barnen skall få samma möjlighet att vara delaktiga är det 

därför viktigt att reda ut dessa begrepp i personalgruppen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.64). 
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Vid de tillfällen då pedagogerna utförde experiment i samlingen syntes det att barnen var 

mycket spända och nyfikna på vad som skulle ske. Pedagogerna lyckades fånga alla barnens 

intresse och de var närvarande och ville vara delaktiga i experimentet.  Barnen är delaktiga under 

experimenten genom att de ges möjlighet att komma med hypoteser om vad de trodde skulle 

hända med det kalla och varma vattnet eller med saltet. Om pedagogerna hade fångat upp dessa 

hypoteser hade barnen kunnat bli mer delaktiga och det hade sannolikt blivit meningsfullt för 

dem på ett djupare plan. Det hade även visat på att pedagogen har förmågan att inta ett barns 

perspektiv. Detta för att experimentet kan bekräfta eller falsifiera något som barnet gissat på och 

förmodligen skulle detta resultera i ett mycket lärorikt tillfälle för alla barn. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2003) menar att det perspektiv vi lägger på barns inflytande och delaktighet 

innebär att barn blir delaktiga i både ord och handling. Detta ger barnen möjlighet att komma 

med förslag och idéer under samlingen och inte bara delta i aktiviteter som är planerade av 

pedagogen. Barn bör behandlas med respekt av vuxna och att de vuxna försöker tolka barns 

meningsskapande utifrån deras sätt att uttrycka sig och agera i olika situationer (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003, s.71). 

 

Pedagogers förmåga att göra barn delaktiga i samlingen 

Samlingarna var välplanerade utifrån att pedagogen skulle leda de olika momenten i samlingen. 

Barnen var i stora delar av samlingen passiva men ofta fanns det moment där barnen var aktiva 

och utförde olika delar. Hamerslag (2013) menar att sambandet mellan barns delaktighet och 

lärarkontroll är stor. En hög grad av lärarkontroll bidrar till en lägre grad av inflytande hos de 

yngsta barnen i förskolan (Hamerslag, 2013, s.13). Utifrån de observationer som genomfördes ser 

vi ett tydligt mönster av hög lärarkontroll i samlingarnas planering. 

Ofta upplevde vi att barnen hade svårt att hålla koncentrationen under hela samlingen, vilket 

resulterade i att barnen antingen satt och pratade med någon kompis eller att de tydligt uttryckte 

att de inte längre ville delta i samlingen. Som en följd av detta blev barnen ofta uppmanade att 

sitta still och vara koncentrerade på samlingen. Det kan vara flera olika faktorer som bidrar till att 

barnen har svårt att vara koncentrerade. Vid ett tillfälle hade avdelningen tidigare på dagen varit 

på biblioteket för att delta i en sagostund. Barnen hade då suttit och lyssnat hela förmiddagen och 

i samlingen, som skedde i stor grupp, skulle de återigen sitta och lyssna på en bok och sedan 

skulle de sjunga sånger. Pedagogerna anger under samlingen att det kan vara en anledning till att 

barnen hade svårt att hålla koncentrationen. Andra faktorer som kan bidra till bristande 

koncentration är till exempel att samlingarna ofta var 30 minuter eller längre, eller att 

samlingarnas strukturerade planering gjorde att barnen inte hade möjlighet att vara delaktiga på 

ett sätt som fångade dem. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogerna sällan 

reflekterar över att det kan vara innehållet i samlingen som gör att samlingen inte fungerar, vilket 
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ofta leder till att man istället antar att det är barnen som är okoncentrerade (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005, s. 36).   

Emilson och Folkesson (2006) såg i sin studie att de samlingar som var välplanerade och hade 

ett tydligt mål ofta blev kontrollerade av pedagogen vilket resulterade i en lägre grad av 

delaktighet från barnens sida, medan de samlingar som hade en mindre detaljerad planering och 

ett inte lika tydligt mål ofta innebar högre grad av delaktighet (Emilson & Folkesson, 2006, 

s.235). Vid de samlingarna som var knutna till temat och som genomfördes i en mindre 

barngrupp fick barnen möjlighet att vara delaktiga på ett annat sätt än vid samlingarna som hölls i 

stor grupp. Vid temasamlingarna fanns det ofta en tydlig struktur och planering men det fanns 

även gott om utrymme för barnen att själva komma med frågor och reaktioner som intresserade 

dem. Pedagogen kunde här fånga upp varje barns frågor och reaktioner på ett annat sätt. I dessa 

samlingar hade pedagogen större möjlighet att frångå sin planering och följa med i barnens tankar 

samt stötta dem i diskussioner som dök upp under arbetets gång. Hur mycket utrymme barnen 

får i samlingarna beror på pedagogen, storleken på barngruppen, samt vilken tid på dagen den 

genomförs.  

Under samlingen där barnen skulle färglägga en bild på Barbaflink skulle de välja den 

färgpennan som var ljusblå. För denna uppgift fanns det ingen möjlighet för barnen att göra egna 

val för att på så sätt bli mer delaktiga i uppgiften. Dock fick barnen senare under passet möjlighet 

att välja andra färger samt att de fick måla egna saker till Barbaflink och då fick de använda vilka 

färger de ville. Senare under samlingen informerade pedagogen oss om att hennes syfte med att 

barnen skulle välja den ljusblå pennan var att de hade upptäckt att många av barnen inte kunde 

färgerna. Pedagogen lyckades under denna samling balansera innehållet så att det fanns moment 

där pedagogen anger vilka ramar som gäller och moment där barnen fick möjlighet att göra egna 

val. Detta ligger i linje med vad Emilson och Folkesson (2006) presenterar i sin studie. De menar 

att barnens delaktighet i samlingen blir större när det finns möjlighet för dem att göra egna val 

samt när pedagogen bjuder in till en öppen dialog (Ibid. s.236). Under de samtal som skedde i 

mindre grupp hade pedagogen en betydande roll då hen kunde komma med frågor för att få 

samtalet att fortsätta och flyta på ett naturligt sätt. Eftersom pedagogen har större erfarenhet i 

hur kommunikation fungerar besitter hen också djupare kunskaper i vad ett samtal behöver för 

att kunna flyta vidare. Genom att pedagogen lägger in frågor för att föra samtalet vidare 

upptäcker barnen nya sätt att föra ett samtal vidare. Detta kan jämföras med den proximala 

zonen som är ett av begreppen inom Vygotskijs sociokulturella utvecklingsteori. Genom denna 

knyts förståelsen till barnets psykologiska och sociokulturella utveckling till 

undervisningsprinciper. Vygotskij menar att det är viktigt att barnet kan ana den potentiella 

utvecklingsnivån i sitt lärande. Den potentiella utvecklingsnivån är den nivå som är inom räckhåll 

för barnet och som barnet kan uppnå under vissa omständigheter. Samspelet med mer 
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kompetenta personer kan vara en sådan faktor som hjälper barnet att nå upp till den potentiella 

utvecklingsnivån (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s.104-105). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv gavs barnen möjlighet att samtala med varandra under några 

samlingar. Detta skedde främst under de samlingar som genomfördes i mindre grupp. Barnen 

fick med stöd av pedagogen använda sig av språket för att tillsammans nå en djupare förståelse 

kring den aktuella samlingens tema. Barnen fick då möjlighet att träna sig i att komma med 

förslag samt att uttrycka sina åsikter kring till exempel hur en kompis skall vara. Vygotskij ansåg 

att lärandet sker i ett socialt sammanhang tillsammans med andra människor och ofta genom 

språket som är ett av det främsta kulturella redskapen (Smidt, 2010, s.42).  

Under samlingen ställde pedagogen ofta frågor som barnen skulle svara på. I dessa moment 

gav pedagogen barnen möjlighet att vara delaktiga, men det skedde ändå på pedagogens villkor. 

Vår uppfattning är att pedagogerna använde detta som ett sätt för barnen att få en förståelse för 

vad de hade arbetat med. Att en lärare använder sig av frågor och svar i sin undervisning är inte 

ovanligt. En av dem som tolkat Vygotskijs aktivitetsteori, Mercer, fastslår att det snarare är ett av 

kännetecknen hos en effektiv lärare.  Genom att använda frågor och svar kontrollerar läraren inte 

bara kunskapen hos eleverna utan leder dem även fram till förståelse (Ibid. s.134). 
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Konklusion 

När vi studerade huruvida barns delaktighet uppmärksammas av pedagogerna under samlingen 

upptäckte vi att pedagogerna har svårt att släppa in barnens åsikter och initiativ.  Vi hade också 

sett att det är svårare att lyssna till alla barn när man har samling i stor grupp, än vad det är i 

smågrupper. Detta var även en hypotes vi hade innan studien genomfördes. Detta kan bero på att 

pedagogen har svårt för att gå ifrån sin planering i de stora grupperna för att inkludera alla barnen 

i samlingen. En anledning till detta kan vara att man vill ha en röd tråd genom samlingen där alla 

barn får samma förutsättningar då är det svårt att se till alla barns tankar och idéer. I de mindre 

grupperna kunde vi se hur pedagogerna arbetade på ett annat sätt. Där kunde de gå ifrån sin 

planering för att ta hänsyn till barnens åsikter och initiativ. En slutsats vi kommit fram till är att 

man skulle kunna ha färre samlingar i stor barngrupp med flera pedagoger närvarande och istället 

genomföra fler samlingar i mindre barngrupp tillsammans med en pedagog. Vi tror att detta 

skulle ge barnen större möjlighet att vara delaktiga under samlingen, då våra resultat visar att det 

är under samlingarna i små grupper tillsammans med en pedagog som barnen ges störst utrymme 

att vara med och påverka samlingarna. 

 Observationerna visade att det var pedagogerna som hade bestämt innehållet för samlingarna. 

Då en del av samlingarna var fyllda med olika moment hade barnen inte fått något utrymme för 

frågor eller samtal. Vår uppfattning var att pedagogerna för enkelhetens skull tog besluten om 

vad samlingarna ska innehålla för att spara tid. Detta är något som vi vet, då vi arbetat och haft 

VFU på olika förskolor, hör till verkligheten då tidsfaktorn spelar stor roll för verksamhetens 

planering. En reflektion är varför varje samling helt igenom är planerad och strukturerad och inte 

öppen för spontana händelser. En lösning är att det finns moment i samlingarna som skulle 

kunna vara mer öppna för barnens spontana åsikter och synpunkter, samt att barnen får vara med 

och ta beslut om de planerade samlingarna tillsammans med pedagogerna. På detta vis skulle 

barnen bli mer delaktiga i verksamheten, vilket är viktigt. 

Viktiga aspekter för förskollärare 

Viktiga aspekter anser vi är att lyssna till barnen och att stödja dem i sina samtal. När man 

lyssnar på barnen inkluderar man även dem i verksamheten. I samlingen där vi sett att barnens 

åsikter och synpunkter inte alla gånger lyssnas till blir denna aspekt inte uppfylld. Detta kan vara 

en av orsakerna till att barnen ofta vill göra något annat än att sitta tysta och bara lyssna till 

pedagogerna. När pedagogerna däremot stödjer barnen i deras samtal får samtalen ett djup och 

barnen uppmuntras till att fortsätta samtala. Detta är något som vi anser är en viktig aspekt för att 

barnen ska känna sig delaktiga. En annan aspekt som är viktig är att man som pedagog ställer sig 
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frågan om vad begreppet delaktighet har för betydelse för en själv. Är begreppet delaktighet 

tydligt för pedagogen och hen är medveten om dess betydelse kan man lättare inkludera barnen i 

verksamheten. Ytterligare en viktig aspekt för förskollärare är att fundera kring och 

problematisera begreppet samling. Vi har under studiens gång upptäckt att vår definition av en 

samling förändrats. I denna studie har vi valt att definiera begreppet samling enligt den 

traditionella synen på samling. Vi upptäckte dock att det är viktigt att reflektera kring vad en 

samling egentligen är. Vår uppfattning är att en samling inte alltid behöver innebära att 

barngruppen sitter samlad i en cirkel tillsammans med en pedagog. En samling enligt oss kan 

även innebära att pedagogen spontant till exempel samlar barnen när de är ute och leker på 

gården för att någon, pedagog eller barn, upptäckt något intressant. Även samlingens innehåll är 

viktigt att reflektera kring. Enligt den traditionella synen skall samlingen innehålla en presentation 

av hur dagen på förskolan ser ut samt vilken dag och datum det är och vilka barn som är 

närvarande på förskolan. Ofta skall den traditionella samlingen även vara planerad och 

genomförd av en pedagog och att barnen skall sitta och lyssna, den traditionella samlingen 

påminner om en lektion. Vi tycker att det är viktigt att reflektera kring hur vi kan involvera 

barnen mer i samlingarna, både när det gäller innehåll och genomförande för att på detta sätt göra 

dem mer delaktiga och på så sätt fånga deras intresse.  

Det vi upptäckt under denna undersökning är att barnen ofta kommer med frågor som sällan 

fångas upp av pedagogerna. Dessa frågor skulle med fördel kunna fångas upp på ett tydligare sätt 

av pedagogerna vilket skulle leda till att barnen blir mer delaktiga. Detta skulle även resultera i att 

samlingarna blir mer meningsfulla för barnen. 

Fortsatt forskning 

För att gå vidare med barns delaktighet vore det intressant att undersöka hur pedagoger ställer sig 

till barns delaktighet i samlingen och i den övriga verksamheten. Vi anser att det skulle vara 

intressant att undersöka om pedagogerna eftersträvar att barnen ska kunna påverka innehållet i 

samlingen, eller om de vill att pedagogerna skall styra och strukturera planeringen i arbetslaget. Vi 

tror att det finns en skillnad i hur det ser ut i verkligheten och vad pedagogerna anser att de gör. 

Det skulle därför vara intressant att undersöka hur pedagogerna lever upp till vad de säger att de 

gör, och vad de verkligen gör i verksamheten. Vår uppfattning är att det ofta finns en bild om hur 

de ska göra men att de inte kan genomföra denna. Vi anser därför att en intervjustudie i 

kombination med observationer kan vara relevant att genomföra just för att belysa detta fenomen 

och på så sätt fördjupa resultatet. Då skulle studien även kunna belysa hur pedagogernas egen syn 

på barns delaktighet i samlingen ser ut.  

Vi ser det även som en väsentlig fråga att undersöka vad det är som styr på vilket sätt barnen 

ges möjlighet till att vara delaktiga och ha inflytande över samlingen. 
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Bilaga 2 

Observationsteman 

Talutrymme 

- Fördelning av ordet mellan barn och vuxna 

- Hur fördelar man ordet som pedagog, till den som vill, eller i tur och ordning 

 

Innehåll 

- Hur är samlingen planerad?  

- Finns det utrymme för spontanitet. 

- Hur bemöter pedagogerna detta? 

 

Frågor och intressen 

- Kommer barnen med frågor under samlingen¨ 

- Hur bemöter pedagogerna de? 

 

 


