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Sammanfattning  

Den här studien handlar om hur en förskollärare bjuder in barnen under samlingen och om 

handlingarna kan vara ett uttryck för delaktighet. Vi har genomfört observationer för att få en 

förståelse över förskollärarens praktiska handlingar. Vi har bearbetat materialet och sedan 

kommit fram till att förskolläraren bjuder in barnen under samlingen genom det verbala 

språket och kroppsspråket. Därefter valde vi att undersöka om detta kan vara ett uttryck för 

delaktighet. I diskussionen kom vi fram till att förskolläraren har en avgörande roll i hur stor 

utsträckning barnen blir delaktiga, vilket sker under vissa tillfällen under samlingen. Vi har 

även uppmärksammat att delaktighet har en bred definition och är svårt att applicera i en 

förskolekontext eftersom det inte finns så mycket forskning inom det området. Därför har vi 

valt att använda begreppet delaktighet som teoretisk utgångspunkt i vår diskussion samt för att 

få en förståelse om delaktighet kan uttryckas under samlingen i förskolan.  

 

Nyckelord: förskollärare, bjuder in, verbalt språk, kroppsspråk, delaktighet.  
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1. Inledning 
 

Vi vill börja med att tacka förskolläraren, vårdnadshavare och barn för att de gjorde det 

möjligt för oss att utföra vår studie. Vi vill även tacka vår handledare Cecilia Rodehn för all 

moralisk stöd och vägledning under arbetets gång.  

 

Barns delaktighet är ett område vi anser är viktigt att belysa för att få en bredare kunskap om 

eftersom det är något som vi framtida förskollärare dagligen kommer att stöta på i 

verksamheten. Samlingen är ett inslag i förskolans verksamhet där förskolläraren och barnen 

möts. Är det en möjlighet för barnen att ha inflytande och vara delaktiga? Vi funderade på om 

ett mångtydigt begrepp som delaktighet kan ges tillfälle under samlingen. Vi har valt att 

avgränsa vårt val av ämne och väljer därför att fördjupa oss i hur förskolläraren väljer att 

bjuda in barnen under samlingen. Förskollärarens handlingar har vi i efterhand valt att 

problematisera utifrån tidigare forskning för att ta reda på ifall dessa kan vara ett uttryck för 

delaktighet. Detta har vi valt att diskutera med utgångspunkt i Westlunds (2011) definition av 

delaktighet vilket är att delaktighet och inflytande kopplas samman och sker när barnen blir 

sedda och hörda.  

Ämnet är även relevant för att i förskolans läroplan (Lpfö 98/10, s.14) står det att  

”För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns 

erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika 

målområdena”.  

I Utrikesdepartementet (SOU:1997:157b) står det att  

”Varje barn skall ges möjlighet att bilda egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 

förutsättningarna så att delaktighet och tilltron till den egna förmågan grundläggs och 

växer”.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskolläraren möjliggör barns delaktighet under 

samlingen. Och uppsatsen ställer därför frågan: Hur/På vilket sätt bjuder förskolläraren in 

barnen under samlingen? Detta har vi valt att studera genom att observera vad förskolläraren 

säger och gör.  
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Det finns en stor variation av olika tillvägagångssätt i att skapa möjlighet för barns delaktighet 

och inflytande. Det är dessa olika verktyg och handlingssätt vi vill få syn på eftersom det är 

vår plikt och vår roll som pedagoger att låta barnen få det utrymme till att påverka sin vardag.  

 

1.2 Frågeställningar 

Uppsatsens frågeställningar är:  

 Hur/På vilket sätt bjuder förskolläraren in barnen under samlingen? 

- Vad säger hen? 

- Vad gör hen?  

 

 Är förskollärarens handlingar ett uttryck för att skapa delaktighet under samlingen i 

förskolan? 

 

1.3 Arbetsfördelning  

Vi har genom hela studien diskuterat med varandra om hur arbetets struktur och innehåll ska 

se ut. Det har vi gjort eftersom vi har utfört observationerna tillsammans och gemensamt 

kommit fram till vår slutsats. Vi har tillsammans sökt och läst artiklar, avhandlingar och 

böcker för att sedan tillsammans formulerat arbetets innehåll.  

 

2. Metod  

Vi har valt att använda oss av strukturerade observationer som metod och har genomfört fyra 

observationer på en kommunal förskola som ligger utanför Uppsala. Barngruppen vid 

förskolan är i åldrarna ett till tre år. Vi hade sedan tidigare kontakt med förskolan men 

skickade en förfrågan om att få studera samlingen via epost. Vi började med att skicka ut en 

förfrågan om att få tillstånd att genomföra observationerna. Vi bifogade 

informationsblanketter till förskolläraren som sedan förde vidare informationen till 

vårdnadshavarna. Vår kontinuerliga kontakt och samarbete påverkade vår studie genom att vi 

kunde genomföra våra observationer i god tid. Förskollärarens insats bidrog till att vi tidigt 

fick godkännande av hen och vårdnadshavarna, vilket gjorde det möjligt för oss att dels 

förbereda oss samt att komma ut och observera. Intervjun om förskollärarens bakgrund är ett 

komplement för att få en förståelse över vem det är som blir observerad, vilket är en 
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bidragande del till vårt resultat. Alla observationer har genomförts under samma tid det till 

säga innan lunch mellan klockan 10:39-11:04.  

2.1 Strukturerad observation   

Vi valde att använda oss av strukturerad observation för att vi visste i förhand att vi ville 

observera vad förskolläraren säger och gör under samlingen. Vi bestämde oss för att använda 

oss av den här metoden för att registrera förskollärarens direkta beteende på hur hen bjuder in 

barnen under samlingen. En ytterligare anledning till vårt val av metod är att den 

strukturerade observationen hjälper oss att avgränsa och även förhålla oss till vårt ämne. I en 

strukturerad observation observeras och noteras det som har relevans för frågeställningen och 

allt annat kan uteslutas. Vi har valt att genomföra fyra observationer eftersom vi observerar en 

förskollärares handlingar under samlingen. Vi anser att det är tillräckligt eftersom fler 

observationer inte skulle ge oss en ny variation på hens handlingar och beteende.   

Bryman (2011, s.262) tar upp strukturerad observation som innebär att iaktta och skriva ned 

människors beteenden utifrån förutbestämda kategorier. Bell (2006, s.191) förklarar att en 

strukturerad observation handlar om att observatören i förhand har förbestämda syften och 

frågeställningar över vad som ska undersökas. Både Bryman (2011) och Bell (2006) tar upp 

och beskriver innebörden av en strukturerad observation, de förklarar metoden utifrån olika 

begrepp men det finns ett samband mellan dem. Vi väljer därför att genomföra strukturerad 

observation, då vi redan innan undersökningen hade ett tydligt syfte med tillhörande 

frågeställningar innan observationen.  

Bell (2006, s.191) förklarar att när observatörerna i efterhand ska bearbeta informationen ska 

det göras objektivt vilket kan vara problematiskt eftersom alla människor tolkar en situation 

på olika sätt. Vi är medvetna om att vi har olika erfarenheter och därför har vi båda valt att 

föra anteckningar under samma observation. Efter genomförandet av observationerna valde vi 

att jämföra våra anteckningar för att diskutera vårt resultat och vid behov lägga till 

kompletteringar. Det var effektivt att vi båda förde anteckningar under observationstillfällena 

eftersom vi fick med sådant som den andra kan ha missat.   

2.2 Observationsschema   

I den strukturerade observationen använde vi oss av ett observationsschema som ett verktyg 

för att avgränsa information som inte har något med vårt ämne att göra. Observationsschemat 
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fungerade som ett hjälpmedel för att få en struktur över det vi vill observera. Bell (2006, s. 

192) tar upp begreppet observationsschema som ett verktyg för den strukturerade 

observationen. Det kan vara en förberedd mall eller tabeller där syftet är att avgränsa onödig 

data. Bryman (2011, s.262) beskriver observationsschema som ett redskap för att ytterligare 

strukturera upp sin registrering av insamlad information. Båda författarnas definitioner av ett 

observationsschema tyder på ett verktyg för att avgränsa information under observationen. 

Observationsschema ska vara konkret och specifikt för att de som observerar ska kunna rikta 

in sig på de valda beteendet och vår avgränsning var att studera vad förskolläraren säger och 

gör.    

Det observationsschema vi har valt att utforma (se bilaga 1) har varit en inspiration från 

skolverket. Stödmaterialet heter ”uppföljning, utvärdering och utveckling – pedagogisk 

dokumentation”. Skolverket (2015, s.46) tar upp spaltdokumentation som ett exempel för 

utveckling av kvalitetsarbete. I en spaltdokumentations ges fokus på vad barnen säger, gör 

och det finns även utrymme för reflektion. Eftersom vårt fokus är på förskolläraren har vi valt 

att utforma vårt observationsschema efter vad hen säger, gör med en tillhörande 

reflektionsdel. Vi valde att inte utesluta reflektionsspalten i vårt observationsschema.  

Reflektionsspalten bidrog till att vi fick plats för att direkt få ner våra tankar i en specifik 

situation under observationen och även i efterhand när vi lyssnade på ljudinspelningen.   

För att inte begränsa skrivyta på observationsschemat med bestämda tabeller valde vi därför 

att byta orientering på pappret till liggande läge. Det gjorde vi för att kunna ta del av så 

mycket information som möjligt under den stunden som vi observerade och för att underlätta 

skrivandet. På vårt schema har vi valt att ta med vad förskolläraren säger och gör för att 

behålla fokus på det vi ska undersöka. Detta har vi valt att göra för att kunna utesluta det vår 

studie inte avser att undersöka. Vi har valt att använda oss av förkortningar i samband med 

observationerna. Bell (2006, s.191) betonar vikten av att memorera förkortningarna för att inte 

titta efter sina förkortningar under observationerna och missa registrering av information. Vi 

har valt att under observationerna använda oss av förkortningarna ”F” som står för 

förskollärare och ”B” som står för barn. Vi använder oss av förkortningar som ett redskap för 

att inte behöva skriva hela ordet under observationen och på så sätt spara tid.   
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2.3 Tillvägagångssätt  

Innan observationen genomfördes skrev vi två informationsblanketter, en till förskolläraren 

(se bilaga 2) och en till vårdnadshavarna (se bilaga 3). Blanketterna innehöll syftet med 

studien det vill säga hur vi kommer att analysera informationen och hur vi kommer att ta 

hänsyn till de individer som är delaktiga i studien.   

Vi ville försäkra tryggheten hos vårdnadshavarna om att den information vi samlar in kommer 

att användas i ett forskningssyfte och att uppgifterna kommer behandlas med säkerhet. Därför 

har vi i blanketten förklarat om barnens anonymitet. I vetenskapsrådet (2002, s.9) står det att 

om observationsdeltagarna är under 15 år krävs ett godkännande av vårdnadshavare, vilket vi 

valde att informera och ta hänsyn till i blanketten. De vårdnadshavare som vi inte fick 

godkännande av har vi valt att utesluta deras barn i observationen. Vi har även tagit hänsyn 

till barnens samtycke och frågat innan varje samling om barnens godkännande. Som vi 

tidigare nämnt har vi fokus på förskolläraren och kommer därför inte lägga allt för stort fokus 

på barnen under samlingen eftersom våra frågeställningar syftar på hur förskolläraren bjuder 

in barnen. Vi befann oss i verksamheten på vår avtalade tid med förskolläraren. Vi var på 

plats 30 minuter innan samlingen för att bekanta oss med barnen och för att inte dra till oss 

mycket uppmärksamhet under samlingen.   

Vid första observationstillfället informerade förskolläraren att vi skulle närvara, det gjorde 

hen när samlingen redan hade börjat. Det var vår avsikt att vi skulle be barnen om 

godkännande men det kunde vi inte göra då samlingen redan hade börjat och då skulle vi ha 

stört samlingen och observationen. Under de andra observationstillfällena har vi frågat barnen 

om godkännande. Om vi inte får deras godkännande kommer vi att ta hänsyn till det och 

utesluta det barn eller de barnen som inte vill vara med från våra observationer.  

När vi observerade valde vi att ha samma fokus det vill säga att vi båda antecknade vad 

förskolläraren gjorde och sade och tog hjälp av en ljudinspelning. Detta gjorde vi för att ta del 

av varandras iakttagelser utifrån observationsschemat. Vi antecknade under hela 

observationens gång och hade skrivit ut ett flertal scheman för att inte få slut på papper när vi 

väl var där. Vi skrev ut observationsschema på båda sidorna av pappret och häftade ihop det 

till ett häfte för att kunna bläddra istället för att ta fram ett nytt papper varje gång. För att vi 

skulle få så mycket information som möjligt tog vi hjälp av ljudinspelningar, detta val gjorde 

vi för att kunna fokusera på vad förskolläraren gör. Därför har vi lämnat mer utrymme på 
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observationsschemat på vad hen gör i förhållande till vad hen säger. Ljudinspelningarna var 

ett bidragande hjälpmedel under observationen, reflektionen och i transkriberingen. När vi 

lyssnade och transkriberade ljudinspelningen i protokollform kunde vi sedan reflektera över 

innehållet. Samt genom att vi kombinerade anteckningar och ljudinspelningarna hjälpte det 

oss att sätta ord på förskollärarens handlingar.   

2.4 Presentation av förskolan och förskolläraren   

Förskolläraren som medverkar i vår studie är 33 år och har arbetat i förskolan sedan hösten 

2008. Förskolan är kommunal med Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Hen är utbildad till 

lågstadielärare och gick utbildningen i Umeå. Hen startade sin utbildning 2004 och blev 

färdigutbildad 2007 och har sedan dess arbetat i förskolan där vi utförde vår observation.   

2.5 Etik   

Vetenskapsrådet (2002, s. 6-14) tar upp fyra huvudkrav inom samhällsvetenskaplig forskning 

vilket vi har tagit hänsyn till på följande sätt. Informationskravet handlar om att informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. De ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Detta gjorde vi genom att lämna ut en 

informationsblankett där vi beskrev syfte och metod för studien och att vi informerade 

förskolläraren muntligt om frivilligt deltagande och rätten till att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet handlar om att få ett samtycke av uppgiftslämnaren. Detta gjorde vi genom 

att få förskollärarens underskrift i informationsblanketten, samt muntligt gällande aktivt 

deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personerna som medverkar 

ska vara oidentifierbara och vara oåtkomliga för utomstående att ta del av uppgifterna. Detta 

gjorde vi genom att föra över ljudinspelningarna på en lösenordskyddad dator efter varje 

observation och i arbetet valt inte att tilldela förskolläraren ett kön och därför skrivit hen. Vi 

har även valt att inte ta med förskolans och avdelningens namn för att förhålla förskollärarens 

arbetsplats anonym.  Nyttjandekravet handlar om att endast nyttja uppgifterna i ett 

vetenskapligt syfte. Detta gjorde vi genom att informera förskolläraren att arbetet endast 

kommer användas i ett vetenskapligt syfte och kommer därför att publiceras på DIVA 

portalen som är Uppsala Universitetets databas.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och Tidigare forskning 
 

Här presenterar vi uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning om samling 

och delaktighet i förskolan.  

3.1 Samlingen 

Det finns inte mycket forskning om samlingen i förskolan, Rubinstein är den enda till vår 

vetskap som har skrivit om samlingens definition i Sverige. Rubinsteins (1996, s.8) definition 

av begreppet är att samlingen är ett återkommande inslag i förskolans verksamhet som håller 

till på en bestämd plats en bestämd tid. Samlingen leds av en eller flera vuxna som oftast är 

samlade i en cirkel och har gemensamma aktiviteter med en grupp barn. Vidare beskriver 

Rubinstein att samlingen inte har en bestämd början eller slut, riktning eller orientering mot 

något specifikt, därför kan samlingens utformning variera. Rubinstein menar vidare att samlas 

i en cirkel tyder på ett jämlikt möte eftersom alla sitter lika nära mittpunkten och ser alla. 

Rubinstein (1996, s.9) menar därför att samlingen är ett sätt att sprida en känsla av 

gemenskap.  

 

3.2 Delaktighet 

Westlund (2011, s.20) beskriver att den tidigare forskning som gjorts inom förskolan tyder på 

att inflytande och delaktighet har samma betydelse. Hur barn har inflytande och blir delaktiga 

är när de blir hörda och sedda. Det handlar även om att ta tillvara på barns intressen, 

intentioner och som vuxen bemöta dem på ett respektfullt sätt. Westlund (2011, s.26) tar även 

upp en annan dimension av begreppet delaktighet och har en kritisk syn ifall delaktighet kan 

skapas om det är utifrån någon annans premisser. Det kan till exempel vara i en situation när 

en förskollärare har ett förutbestämt syfte med sin aktivitet och att barnen utifrån det syftet har 

möjlighet att bidra med sina egna uttryck och handlingar.    

Westlund (2011, s.29) och Hamerslag (2013, s.18-19) tar båda upp begreppet lyssnande för att 

fånga barns perspektiv. Det handlar om att låta barnens röster, både verbala och icke verbala 

bli lyssnade till. Därför kopplar de begreppet delaktighet till lyssnande. Båda begreppen bär 

med sig olika tolkningar, men har gemensamt känslan av tillhörighet. 

Ärlemalm-Hagsér (2012, s.2) har diskuterat och problematiserat det kunskapsinnehåll som är 

kopplat till barns lärande för hållbar utveckling i förskolan och även hur barns aktörskap och 

delaktighet kommuniceras i relation till kunskapsinnehållet. I studien handlar det om att ta 
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reda på hur barns delaktighet och aktörskap framställs till kunskapsinnehållet hållbar 

utveckling. Ärlemalm-Hagsér (2012, s.4) beskriver tre teoretiska dimensioner för lärande med 

hållbar utveckling. Det finns en rättighetsdimension som innebär att barn har rätt att göra sin 

röst hörd och att uttrycka sin röst. En kompetensdimension om att barn är kapabla att ta del av 

sin värld och forma den. Deltagande aktörsdimensionen handlar om barn som aktörer med en 

förmåga att utmana och agera. Ärlemalm-Hagsér (2012, s.7) menar att barns deltagande kan 

ges uttryck på olika sätt i praktiken. Det kan ha sin utgångspunkt i det enskilda barnets 

deltagande ”deltagande som att ta del i”. Men även med utgångspunkt för ett kollektivt 

deltagande ”deltagande i beslutsfattande”. Det handlar om att ta hänsyn till barns röster och 

uppmärksamma handlingar, som en demokratisk rättighet och som en pedagogisk praktik. 

Ärlemalm-Hagsér (2012, s.13) menar slutligen att delaktighet framgår främst inom 

”deltagande som att ta del i” än ”deltagande i beslutsfattande”. Vilket kan tyda på en helt 

annan beskrivning av den kontext som framgår i förskolan eftersom delaktigheten i förskolan 

beskrivs som ett barn med rättigheter att uttrycka sina idéer och tankar och påverka den 

pedagogiska verksamhetens innehåll.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s.70) förklarar att syftet med deras studie är att 

diskutera och problematisera barns möjlighet och rätt till delaktighet. De diskuterar att 

begreppet “delaktighet som värde” baseras på etiska ställningstaganden. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003,s. 71) hävdar att de perspektivet som appliceras på 

delaktighet och inflytande, innebär att de är när ett barn är delaktig via ord och handlingar. 

Det delaktiga barnet ska förses med respekt som en vuxen, samt att de vuxna ska nå barnet 

genom att försöka tyda deras meningsskapande i deras sätt att uttrycka sig i ord och handling. 

Den vuxna ska ha förväntningar och tillit till barnets förmåga att kunna genomföra olika saker 

med rätt vägledning och stöttning. Forskarna tar upp “delaktighet som värde” och 

“delaktighet som pedagogik”, dessa dimensioner är ömsesidigt beroende av varandra. 

“Delaktighet som värde” har sin grund från ett etiskt ställningstagande som förutser barnets 

rätt att uttrycka sig i både ord och handling i olika kontexter. Utifrån de perspektivet är barnet 

en del av ett sammanhang att få vara med och påverka utifrån deras sätt att tänka och förstå. 

“Delaktighet som pedagogik” baseras också på etiska ställningstagande, men har en djupare 

förklaring. När barns uttryck och handlingar tas tillvara, det är då den blir verklig. När den 

blir verklig och bidrar till ett innehåll inom praktiken och forskning som “delaktighet som 

pedagogik” synliggörs. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s.71-72) poängterar att 

delaktighet och barns perspektiv är beroende av varandra. När de vuxna har förmågan att inta 
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ett barns perspektiv det är då barnen ges möjlighet till delaktighet. Det är av stor vikt att som 

vuxen försöka fånga och tolka ett barns sätt att uttrycka sig och att det ska tas på allvar. För 

ifall vuxna lyckas fånga ett barns perspektiv skapas det då möjlighet till att barnet erfar och 

känner sig delaktig och förstådd. När barn erfar att hens intentioner och uttryck blir sedda, 

förstådda och blir bemötta på ett respektfullt sätt, det är då barn kan bli delaktiga och ha 

inflytande. 

Emilson och Folkesson (2007, s. 219-222) tar upp att delaktighet används i samband med 

demokrati och mänskliga rättigheter och förklaras som en pedagogisk rättighet i ett 

demokratiskt samhälle. Delaktighet handlar om involvering, att delta, att vara engagerad, bli 

accepterad och att bli inkluderad i samhället och att ha tillgång till nödvändiga resurser är 

grundläggande. De betonar även att forskning om delaktighet inom de allra yngsta barnen är 

sällsynt. Forskarna tar även upp att delaktighet är relaterat med ett barns perspektiv, men att 

ett barns perspektiv kan ingen vuxen inta utan kan bara försöka tolka perspektivet. Att skapa 

möjlighet till barns delaktighet handlar om att behandla barn med respekt och att försöka tolka 

deras uttryck och handlingar. Emilson och Folkesson (2007, s. 234-235) tar upp i sin studie 

om hur förskolebarns delaktighet kan förstås i två olika aktiviteter och där pedagogers 

kontroll över aktiviteten skiljer sig. De upptäckte att i en allt för styrd aktivitet begränsas 

barns deltagande, medan i en mindre styrd aktivitet skapas det större möjlighet för barnen att 

vara delaktiga på sina egna villkor. De har även kommit fram till att för att barn ska få 

möjlighet till delaktighet krävs det av den vuxne att försöka tolka ett barns perspektiv. För att 

försöka komma nära ett barns perspektiv berättar forskarna i sin studie att det handlar om att 

lyssna och besvara barnets initiativ och uttryck. Det ska inte bara ske verbalt utan också med 

kroppsliga gester. Det handlar om att vara närvarande och fokuserad, vilket gör det lättare för 

pedagoger att via spontanitet komma nära ett barns perspektiv. Det är under dessa tillfällen 

som barn kan uppleva att deras värld syns och hörs vilket möjliggör deras delaktighet. 

Hamerslag (2013, s.12-13) betonar delaktighet som eftersträvansvärt, en mänsklig rättighet, 

en del av förskolans uppdrag och att delaktighet utgör en grund för lärande. Hamerslag (2013) 

tar upp olika forskares graderingar och nivåer av delaktighet. Hamerslag (2013) tar upp fyra 

kriterier som (Hart, 1992) kräver att ska uppnås för att det ska handla om barns delaktighet. 

De första kriteriet tar upp att ”barnen ska ha förstått intentionerna bakom initiativet”. Det 

andra kriteriet tar upp ”de ska veta vem och varför beslut om deras deltagande tagits”. Det 

tredje kriteriet tar upp ”de ska ha en meningsfull roll” och slutligen tar de sista kriteriet upp 

att ” barnen ska frivilligt valt att delta efter att de har blivit informerade om initiativet”. 
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Hamerslag (2013) tar även upp Shiers (2001) indelning av fem nivåer som beskriver olika 

grader av delaktighet. Den lägsta nivån handlar om ”att barn blir lyssnade på” den andra 

nivån handlar om att ” de stöttas att uttrycka sig”, den tredje tar upp att ”deras synpunkter tas 

hänsyn till”, den fjärde handlar om ”att de involveras i beslutsfattarprocessen” och den sista 

tar upp ”om delad makt och ansvar för beslutsfattandet”.   

 

Emilson (2008, s. 28-29) betonar att delaktighet är svårt att förklara med endast en definition 

på grund av dess mångtydighet och att begreppet har olika betydelser i olika sammanhang. 

Begreppet delaktighet förklaras i samband med andra begrepp: ”att delaktighet bland annat 

kan betyda inflytande, tillhörighet, engagemang, ansvar och makt och ett samspel mellan 

individen och dennes sociala och fysiska omgivning”. Det Emilson (2008) betonar är att 

delaktighet sker i ett socialt sammanhang, det vill säga något som sker i grupp. Forskaren 

förklarar att delaktighet sker i samband med yttre förutsättningar. De är dessa förutsättningar 

som skapar tillfälle till delaktighet, men att det sker av individens egen vilja. Emilson (2008) 

diskuterar även att delaktighet handlar om att påverka sin situation. För de yngre barnen ses 

det som att de i förskolan ges tillfälle att ta egna beslut och val. Emilson (2008, s.37) betonar 

att i flertal studier inkluderas begreppet inflytande till delaktighet, vilket forskaren tolkar att 

det blir svårt att särskilja på dessa begrepp och att de hänger ihop med varandra.  

 

Vi har använt oss av Emilson och Folkessons (2007) och Westlunds (2011) definition för att 

föra en diskussion kring resultatet. I frågeställning ett har vi speciellt använt oss av när 

Emilson och Folkesson (2007) betonar att det krävs att en vuxen försöker komma nära ett 

barns perspektiv för att få barn delaktiga. För att komma när ett barns perspektiv handlar det 

om att lyssna och bevara ett barns uttryck och initiativ och att det sker verbalt och med 

kroppsliga gester. Men varför vi använder den här definitionen är för att forskarna nämner de 

verbala språket och kroppsliga gester som en del för att komma när ett barns perspektiv. I 

frågeställning två har vi har använt oss av Westlunds (2011) definition av delaktighet för att 

analysera om definitionen avser att förklara om förskollärarens handlingar kan vara ett uttryck 

för delaktighet.  
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4. Resultat 
 

Här presenterar vi resultat från de fyra observationer vi genomfört vid förskolan.  

När vi observerade insåg vi att förskolläraren använde sig av ett flertal aktiviteter under en 

samling. När vi i efterhand gick igenom resultatet valde vi att dela upp de olika momenten i 

form av aktiviteter och har därför på egen hand namngett dem. Vi har valt att beskriva 

aktiviteterna och använt oss av dialoger där vi har kombinerat vad förskolläraren säger och 

gör i varje aktivitet. Det har vi gjort för att skapa tydlighet och struktur genom aktiviteterna.  

 

4.1 Observation 1  

Genomförd: 2015-10-20, klockan 10:39 – 10:57. 

Antal barn närvarande: 7. 

 

Förskolläraren börjar med att plinga ett flertal gånger på en klocka och ser sig omkring vart 

barnen är. Förskolläraren säger ”alla barn till mattan, kom nu är det samling”. ”Alla barnen 

sätter sig på den bruna runda mattan, sätt er på mattan”. Hen tittar sig runt omkring, vägleder 

barnen till mattan och fortsätter plinga tills alla barnen är på samlingsplatsen. När barnen är 

samlade på mattan uppmärksammar förskolläraren att en låda är i vägen och att alla inte får 

plats. Hen säger då ”vi tar bort den här så länge så att alla kan få plats”. Barnen sitter 

utspridda på mattan och skymmer varandra. Förskolläraren uppmärksammar detta och flyttar 

försiktigt på barnen för att hen ska kunna se alla och säger ”varsågod och sitt”.  

 

När alla sitter samlade på en ring i mattan börjar förskolläraren klappa på sina knän och 

inväntar tills alla barnen klappar med. Hen börjar sjunga en introduktionssång och barnen 

sjunger med allt eftersom. De sjunger - ”B1 är här”. Förskolläraren tittar på B1 med en 

sökande blick. När hen och B1 får kontakt lägger hen sin hand på B1:s fot. De fortsätter 

sjunga ”och B2 är här”. Förskolläraren lägger sin hand på B2:s axel och de sjunger vidare ”hej 

på dig du B3 är här”. Förskolläraren lägger sin hand på B3:s tår och fortsätter raskt vidare och 

säger ”tjolla hej”, ”i vårt glada lag har vi B4 här idag”. B4 sitter längre bort, förskolläraren 

sträcker därför fram sin hand för att nå B4:s fot. Hen håller kvar sin hand tills de fortsätter 

sjunga ”hej på dig du B5 är här” och lägger då över sin hand på B5:s fot. De fortsätter sjunga 

”och B6 är här”, förskolläraren lägger över sin hand. Därefter sjunger de ”och B7 är här”, hen 

lägger slutligen sin hand på B7:s knä och avslutar med att säga ”tjolla hej”. När förskolläraren 
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växlar från ett barns namn till ett annat och lägger sin hand på någon kroppsdel söker hen 

ögonkontakt med varje barn. När förskolläraren säger ett barns namn tar hen i med en starkare 

ton i sin röst när de sjunger.  

 

Efter att förskolläraren och barnen har sjungit introduktionssången säger hen ”vänta ska ni 

se”. Förskolläraren stannar upp, hen uppmärksammar att B1 och B2 har flyttat på sig och 

sitter i mitten av mattan. Förskolläraren säger därför ”kan B1 och B2 backa lite”. Hen 

fortsätter genom att ta fram klossar som ligger på en spegel, klossarna är i färgerna blå, gul, 

grön och rosa. Förskolläraren bär upp spegeln med klossarna på och lägger den i mitten av 

mattan, hen tar klossarna i sin famn och säger till B1 ”så ska du få en kloss”. Förskolläraren 

tar en kloss och räcker fram den till B1. Förskolläraren upprepar detta genom att ta upp en ny 

kloss till varje barn och säger ”varsågod”. När klossarna delas ut till barnen söker hen 

ögonkontakt med det barn hen räcker klossen till.  

 

Efter att förskollärararen har delat ut klossarna säger hen ”tänkte kolla hur många vi är då?”. 

”Ska vi räkna, vad har ni i handen?”. ”Titta i eran hand, vad har ni i handen?”. Hen pekar på 

barnens händer samtidigt och frågar ”vad har ni i handen?”. Förskolläraren tittar på B5 och 

ser att B5 vill säga något. Hen ställer därför frågan igen ”vad har ni i handen?”, men väljer att 

rikta den mot B5. Förskolläraren inväntar ett svar från B5.  B5 svarar ”ehhhh … legoooo!”. 

Förskolläraren säger bekräftande ”legobit”.  Efter att B5 har svarat på frågan tittar 

förskolläraren på alla barn, tar upp sitt finger i luften och pekar på barnen. Förskollärarens 

finger riktar sig mot barnens händer där klossarna ligger och säger ”alla ni har olika färger 

också, jag tänkte ifall vi kunde bygga någonting med lego”. Förskolläraren använder sig av 

ordet lego som B5 använde innan fast att hen använde ordet klossar själv i början. 

Förskolläraren ser sig omkring och fortsätter vidare med aktiviteten.  

 

Förskolläraren tittar på barnet bredvid och säger ”B1, vilken färg har du?”. Hen pekar 

samtidigt på klossen som B1 håller i.  

B1 svarar ”grön”.  

Förskolläraren frågar ”är den grön?”.  

Samtidigt vänder sig förskolläraren mot alla barn och ställer frågan öppet till alla, ”vad tycker 

ni andra?”, ”tycker ni att B1 har en grön legobit?”. Hen pekar samtidigt på B1:s legobit. 

Förskolläraren riktar samma fråga till de andra barnen för att de ska bekräfta färgen på B1:s 

legobit. 
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Hen lämnar över ordet till barngruppen för att de tillsammans ska diskutera om färgen på B1:s 

legobit.  

Då räcker B5 fram sin legobit och jämför med B1:s legobit. 

B5 uppmärksammar att de har samma färg på legobiten och säger ”det är samma”.   

B1 tittar på B5:s legobit och ser att de har samma färg och bekräftar B5:s identifiering genom 

att säga ”det är samma”.  

 

Under denna stund väljer förskolläraren att iaktta händelsen genom att titta och låta barnen 

analysera sina legobitar med varandra. Sedan uppmärksammar B7 en grön kub som är bakom 

B4. B7 pekar och säger ”den är lika som den här borta, samma som den där klossbiten”. 

Förskolläraren försöker se vad B7 pekar på, men ser inte kuben och återgår därför till att 

lyssna på barnens diskussion om B1:s legobit. Förskolläraren involverar sig i diskussionen 

genom att peka på B3:s gröna byxor för att ytterligare jämföra färgen på B1:s legobit. B7 tar 

upp diskussionen om den gröna kuben bakom B4 och säger ”lika som den där borta” och 

pekar på kuben en gång till. Förskolläraren tittar mot väggen samtidigt som hen lutar sig åt 

sidan för att se vad B7 pekar på. Hen ser kuben som B7 pekar på och säger ”aa den där borta, 

den där kuben bakom B4”. Förskolläraren återgår till samlingen och säger till B1 att lägga 

legobiten på spegeln. B1 lägger sin legobit på spegeln. Förskolläraren fortsätter aktiviteten 

med att gå igenom alla barnens färger på deras legobitar. Förskolläraren gör det på olika sätt, 

till exempel genom att använda sig av barnens färger på kläderna, med hjälp av föremål i 

omgivningen eller genom att jämföra barnens legobitar med varandra. Vissa barn lägger sin 

legobit självmant medan andra behöver förskollärarens stöd att placera legobiten på spegeln.  

 

Aktiviteten med legobiten har vi valt att förkorta för att det var mycket som hände i 

omgivningen. Förskolläraren för en diskussion med några barn och under tiden pratar andra 

barn med varandra vilket gjorde det svårt att observera situationen. När förskolläraren 

kommer till det sista barnet frågar hen undrande ”vad kan det vara för färg?” och drar upp 

sina axlar samtidigt som hen lyfter upp sina händer i brösthöjd. B6 svarar ”lika som den här” 

och tar fram sin legobit mot en annan legobit med samma färg som redan ligger på spegeln. 

Förskolläraren uppmärksammar barnets handling och säger ”och vad är det för färg” för att 

B6 ska säga färgen på legobiten och inväntar ett svar. B6 svarar efter en kort stund ”ehh” 

”grön?”. Förskolläraren bekräftar B6 genom att säga ”grön ja”, ”då får du lägga den hur du 

vill”. B6 lägger legobiten på spegeln. Förskolläraren säger avslutningsvis ”B6 du la den på 

den blåa”. ”Då får ni hjälpa till och räkna då”. Förskolläraren väljer att räkna alla legobitar 
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tillsammans med barnen för att de ska få möjlighet att räkna hur många barn det är närvarande 

under samlingen.   

 

Efter att förskolläraren och barnen har räknat hur många barn det är närvarande idag ser hen 

sig omkring och säger ”nu har ni suttit alldeles för länge”. ”Nu ska vi röra på oss lite! Ställ er 

upp”. Förskolläraren ställer sig upp och gör en rörelse med sina händer om att barnen ska 

ställa sig upp, hen gör gesten ett par gånger. När alla barnen har ställt sig upp säger 

förskolläraren ”skaka på axlarna, var är axlarna?” ”Där ja! Skaka på dem”. Samtidigt skakar 

hen på axlarna och inväntar tills barnen imiterar rörelsen. Därefter säger hen ”och så hoppa 

jämfota”. Förskolläraren hoppar jämfota och barnen tar efter och hoppar. När förskolläraren 

slutar hoppa tar hen sina händer mot rumpan för att sedan börja klappa på den och säger 

”klappa på rumpan”. Barnen tittar på förskolläraren och klappar på rumpan. Sedan börjar 

förskolläraren klappa på sina knän och säger ”klappa på knäna”. Barnen klappar på sina knän 

och fortsätter klappa tills förskolläraren säger ”klappa på magen”. Hen klappar sig samtidigt 

om magen och barnen växlar och klappar istället på sin mage. Mot slutet börjar förskolläraren 

att skaka på hela sin kropp och säger ”och så skakar vi, och så sitter vi, bra!”. Förskolläraren 

och barnen sätter sig ner på mattan.  

 

När barnen har satt sig ner på mattan säger förskolläraren ”nu måste ni öppna era öron, nu ska 

jag viska”, hen sätter händerna mot öronen och vrider på sina handleder och gör ljudet 

”schhhhh, schhhh, schhhh, schhh”. När förskolläraren gör sina rörelser böjer sig hen fram mot 

barnen. Barnen härmar förskolläraren genom att göra samma ljud och rörelser. Sedan lägger 

förskolläraren sina händer för munnen som en triangel och viskar barnens namn i turordning. 

Det barn vars namn förskolläraren ropar upp får gå till matbordet och sätta sig. Vi har valt att 

ta med en sekvens ur denna aktivitet.  

 

Förskolläraren viskar ”B2, B2, B2”… och riktar sin blick mot barnet. Förskolläraren viskar 

och väntar tills B2 reagerar. B2 uppfattar inte situationen av vad som ska göras. 

Förskolläraren fortsätter med att säga ”B2” men uppmärksammar att B2 inte förstår och väljer 

då att skuffa lite på B2:s midja. Då reagerar B2 och tittar förvånat på förskolläraren. Hen 

säger då ”B2, gå och sätt dig” och gör rörelser med händerna för att tydliggöra vad B2 ska 

göra. Hen gör det genom att peka på B2 och drar sedan sina händer och pekar mot matbordet.  
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4.1.1 Sammanfattning 

 

När förskolläraren sjunger barnens namn, söker ögonkontakt och lägger sin hand på barnet 

skapar hen tillfälle för barnen att sjunga med i sången. I aktiviteten med klossarna delar 

förskolläraren ut en kloss till varje barn på det sättet möjliggör hen till att barnet bjuds in 

genom att få klossen tilldelad med hjälp av sitt kroppsspråk. Hen gör detta genom att peka på 

barnens händer och fråga ”vad har ni i handen?”. Det gav utrymme till att barnen fick 

möjlighet att uttrycka sig. Ett barn svarade i detta fall ”lego”. Förskolläraren valde i denna 

situation att lyssna och fånga upp barnets ord ”lego” som en del av lärandeprocessen. Därmed 

blev ordet ”lego” betydande och barnet fick vara med och påverka aktiviteten. Förskolläraren 

bjuder in barngruppen genom att ställa frågan ”vad tycker ni andra?”. Detta gör förskolläraren 

genom att ta ett steg bakåt och lyssna in. Genom att förskolläraren låter varje barn besvara sin 

färg på legobiten skapar hen utrymme till att låta barnet uttrycka sig. Förskolläraren tar hjälp 

av sitt kroppsspråk för att förmedla vad barnen ska göra till exempel genom att säga ”skaka på 

axlarna var är axlarna?”, ”där ja! Skaka på dem” för att barnen ska upprepa rörelserna.  

4.2 Observation 2 

Genomfördes: 2015-10-23, klockan 10:46 – 10:58.  

Antal barn närvarande: 5.  

Förskolläraren börjar med att plinga på en klocka och säger till barnen att det är samling. När 

alla är samlade på mattan börjar förskolläraren att klappa i takt på sina knän. Barnen imiterar 

och följer efter förskollärarens rörelser. Den här samlingen väljer förskolläraren att sjunga på 

en annan introduktionssång. I denna sång benämner förskolläraren avdelningen namn. Vi har 

valt att skriva ”avdelning X” för att bevara anonymiteten av verksamheten. Förskolläraren 

börjar sjunga och barnen sjunger med allt eftersom ”hej alla barn på avdelning X, barn på 

avdelning X. Hej alla barn på avdelning X, är ni här?”. Förskolläraren tittar på B1 som sitter 

bredvid hen och säger då ”B1 är här idag” sedan vänder hen sin blick mot B2 och fortsätter 

sjunga ”B2 är här idag”. Förskolläraren fortsätter sjunger vidare ”B3 är här idag” och tar upp 

sina händer, börjar vinka och sjunger ”hej, hej hej. Hen tar ett djupt andetag och fortsätter ”hej 

alla barn på avdelning X, barn på avdelning X. Hej alla barn på avdelning X, är ni här?”. 

Förskolläraren riktar sin blick mot B4 och sjunger ” B4 är här idag” hen byter hastigt sin blick 

mot B5 och sjunger ”och B5 med”. När förskolläraren säger barnets namn lägger hen handen 

på barnets knä eller fot och försöker fånga barnets blick. Förskolläraren går laget runt och 

uppmärksammar varje barn genom att lägga handen på foten eller knät.  
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När de tillsammans har sjungit klart sången tar hen fram en kulram som hen har gömt bakom 

ryggen. Förskolläraren introducerar den nya aktiviteten med att säga ”ska vi räkna hur många 

vi är idag?”, ”det var inte så många idag”. Hen pekar med sitt finger på kulramen och säger 

sedan ”här har vi kulor, vilken färg är dom här? Kan ni den här färgen?”. Förskolläraren pekar 

på en beige kula. B1 svarar ”bruuuuun”. Förskolläraren tittar på B1 och svarar med en vänlig 

röst ”de e inte brun, det är ljusbrunt, beige kan man säga”. Under tiden pekar hen på kulan 

som är beige. B3 tittar frågande på förskolläraren och säger ”beige?”. Förskolläraren går 

vidare och pekar med sitt finger mot en ny kula. Hen säger ”vet ni vad den här färgen heter?”. 

B1 är väldigt involverad i aktiviteten och svarar hastigt ”guuuuul”. Förskolläraren ser att två 

barn för en konversation med varandra och lyssnar på vad B2 och B3 säger. B2 och B3 

diskuterar, tittar på varandra och säger bekräftande ”guuuul”. Förskolläraren instämmer och 

säger ”gul ja”. Förskolläraren fortsätter genom att rikta sitt finger mot en ny färg och frågar 

”kommer ni ihåg vad den här färgen heter?”. B3 svarar ”ljööööööd”. Förskolläraren vill 

förtydliga B3:s svar och säger ”rrrrööd ja” och väljer att samtidigt ljuda bokstaven ”r”. 

Förskolläraren pekar på en ny kula och säger ”kommer ni ihåg vad den här färgen heter?”. B3 

svarar raskt ”ja”. B2 lyssnar på förskollärarens fråga. Det ser ut som om B2 vill svara, men 

ger ifrån sig ljudet ”ööhhh”. B3 väljer att svara samtidigt och säger ”gjööööön”. 

Förskolläraren upprepar B3:s svar, men väljer att ljuda bokstäverna ”g” och ”r” extra tydligt. 

Hen säger därför ”ggrrrön ja”. Förskolläraren inbjuder B1 i konversationen och säger ”B1 din 

arm är grön, har du sett det?”. B1 sträcker fram sin arm mot kulramen, jämför den gröna 

färgen på armen med de gröna kulorna och säger ”den är lika som den där”. Förskolläraren 

nickar instämmande. Hen pekar på en ny kula och ställer frågan till barngruppen ”kommer ni 

ihåg vad den här färgen heter då?”. B1 svarar snabbt ”blåå”. Förskolläraren upprepar och 

säger ”blå”. B2 och B3 säger tillsammans ”blåååå”. Förskolläraren fortsätter aktiviteten och 

går igenom färgerna på kulramen.  

Vi tog endast med de ovanstående sekvenserna eftersom de andra färgerna besvarades av barn 

som vi inte fått godkännande av. Efter att förskolläraren gått igenom alla färger väljer hen att 

ge ut en kula till varje barn, men väljer att kalla kulan för pärla. Barnen fick själva välja 

vilken pärla på kulramen de ville vara. Förskolläraren jämförde en pärlas färg med ett barns 

arm. Ett exempel på det är när B3 väljer en grön pärla, vilket leder till att förskolläraren riktar 

sin blick mot B1, pekar och säger ”som din gröna arm”. I slutet av aktiviteten säger 

förskolläraren ”då får ni hjälpa mig att räkna”. Förskolläraren pekar på kulramen och frågar 
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varje barn ifall de vill räkna barnens valda pärlor. Detta gör hen för att visa tydligt för barnen 

hur många som är närvarande under samlingen.  

 

Efter att barnen har fått räkna kulorna övergår förskolläraren till en ny aktivitet genom att 

ställa sig upp och säga ”då tar vi fram våra svansar”. Förskolläraren ställer frågan ”har ni 

sånna svansar?” och gör en svans i luften med hjälp av sina händer och fortsätter genom att 

säga ”vilket djur har en stor och lurvig svans?”. B1 svarar ”tigeeeer!”. Förskolläraren riktar 

sin blick från B1 till barngruppen och säger rakt ut ”ska vi sjunga som en tiger”.  

 

Hen börjar sjunga tyst: 

”Tttt tiger, ssssmyger, ttt tiger, ssssmyger fram”.  

”Jag är en randig mamma med svans, jag är en randig mamma med svans”.  

”Jag är farlig och stor med vassa klor, men mot mig är hon mjuk och god”.  

”Tttt tiger, ssssmyger, ttt tiger, ssssmyger fram”.  

 

Medan förskolläraren sjunger på sången går hen ner på sina knän och börjar krypa runt i en 

cirkel på mattan. Barnen börjar också krypa runt i en cirkel.  Efter att de har sjungit klart om 

en tiger sätter sig förskolläraren ned och ställer frågan rakt ut ”har vi något mer djur som har 

svans?”. B1 svarar ”ett bebislejon”. Förskolläraren tar till sig B1:s svar och upprepar 

”bebislejon”, ”bebislejon är så trötta så dom måste sova lite”. ”Så då måste ni sova”. 

Förskolläraren förtydligar detta genom att lägga ihop sina händer och sedan lägga dem mot 

sin kind.  

 

Hen börjar sedan sjunga på sången: 

”Lilla lejon sover du? Lilla lejon sover du?”.  

”Har du varit vaken hela natten, har du jagat mat och druckit vatten”.  

”Lilla lejon sover du? Eller ska du ta och vakna nu?”.  

 

Förskolläraren stryker sin hand mot barnens ryggar medan hen sjunger sången. När sången 

har nått sitt slut ställer hen frågan ”B2, vet du någon mer djursång med svans?”. 

Förskolläraren förtydligar frågan genom att säga ”ett djur som har svans”. ”Nu har vi sjungit 

om lejon och dom har svans”. B3 inflikar genom att säga ”den apan vill jag ha”.  

Förskolläraren tittar på B3, men vänder sin blick mot B2 och inväntar ett svar. B2 säger 

”apaaaaaaa”. Förskolläraren svarar då ”apor har ju svans”. ”Ska vi ta fem små apor som 
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hoppar i sängen?”. Förskolläraren använder sig av gester genom att lägga sina fingrar i sin 

andra handflata och gör studsande rörelser till med fingrarna. 

 

Förskolläraren börjar sjunga sången ”fem små apor hoppade i sängen”.  

”Fem små apor hoppade i sängen”. 

”En ramla ner och slog sitt lilla huvud”. 

”Mamma ringde doktorn och doktorn svara”. 

”Inga små apor i sängen får vara!”. 

”Fyra små apor” … 

”Tre små apor” … 

”Två små apor” … 

”En liten apa” …   

Vi har valt att inte ta med hela sekvensen på sången eftersom väldigt många barn tappade 

fokus och förskolläraren gjorde om sången genom att ställa frågor till barnen för att fånga 

deras uppmärksamhet. Förskolläraren använder sig av sångtexten, men gör om sången till 

frågor och riktar dem till barnen istället för att sjunga texten med dem. Förskolläraren ställde 

dessa frågor till barnen ”hur många apor är det kvar?”, ”vad sa doktorn?”, ”hur många apor 

hoppade i sängen sen då?”, ”vad gjorde mamma då?” och ”vad gjorde den apan då?”.  

 

Efter att sången är avslutad tar förskolläraren fram en ABC – bok. När förskolläraren öppnar 

boken riktar hen bilderna i boken mot barnen. Vi har valt att ta med två exempel från 

högläsningen. När förskolläraren läser om bokstaven ”b” ställer hen frågan ”vill ni banka på 

blomman” och visar genom att banka. Barnen tar fram sina knytnävar och bankar försiktigt på 

blomman i boken. När förskolläraren kommer till bokstaven ”i” handlar det om en iller som 

intar insekter. B3 tittar på boken och säger ”den äter fluga”. Förskolläraren upprepar B3:s 

begrepp genom att säga ”illern äter flugor”. Under högläsningen tappar vissa barn fokus och 

förskollärararen använder sig av boken som ett redskap för att fånga barnens uppmärksamhet. 

Detta gör hen genom att hålla boken närmare barnens ansikte.  

 

4.2.1 Sammanfattning  

  

Förskolläraren bjuder in barnen genom att säga ”här har vi kulor, vilken färg är dom här? Kan 

ni den här färgen?”. Barnen kan på sina egna villkor besvara frågan. Förskolläraren säger till 
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ett barn ”din arm är grön, har du sett det?”. Vilket leder till att barnet får vara med i 

konversationen och uttrycker sig ”den är lika som den där” och jämför sin gröna arm med 

färgen på kulan. Förskolläraren bjuder in barnen genom att ställa frågorna öppet vilket leder 

till att alla barn får möjlighet att uttrycka sig. Till exempel när hen ställer frågor som ”vilket 

djur har en stor och lurvig svans?” som inte leder till ett specifikt svar utan är öppen för 

tolkning. Ett exempel på hur förskolläraren bjuder in barngruppen är när hen använder sig av 

sångtexten ”fem små apor” och formulerar innehållet till att frågorna riktas till barnen istället 

för att sjunga. Till exempel ”vad gjorde mamma då?”. Under högläsningen uppmanar 

förskolläraren barnen att banka på boken för att göra innehållet levande.  

 

4.3 Observation 3 

Genomfördes: 2015-10-27, klockan 10:45 – 11:02. 

Antal barn närvarande: 5. 

Förskolläraren introducerar samlingen genom att börja klappa på knäna och sjunga 

samlingssången. Hen börjar sjunga och barnen sjunger med allt eftersom. De sjunger ”B1 är 

här”. Förskolläraren tittar på B1 med en sökande blick. När hen och B1 får kontakt lägger hen 

sin hand på B1:s axel. De fortsätter sjunga ”och B2 är här”. Förskolläraren lägger sin hand på 

B2:s fot och de sjunger vidare ”hej på dig du B3 är här”. Förskolläraren lägger sin hand på 

B3:s tår och fortsätter raskt vidare och säger ”tjolla hej”, ”i vårt glada lag har vi B4 här idag”. 

B4 sitter längre bort, förskolläraren sträcker därför fram sin hand för att nå B4:s fot. Hen 

håller kvar sin hand tills de fortsätter sjunga ”hej på dig du B5 är här” och lägger då över sin 

hand på B5:s fot, fortsätter med att sjunga ”tjolla hej”. I den här samlingen ställer 

förskolläraren frågor öppet till barnen om vilka som är närvarande, sedan frågar hen vem 

barnet sitter bredvid. Vi har valt att ta med en sekvens ur denna aktivitet.  

 

Förskolläraren tittar sig omkring och ställer frågan öppet till barngruppen ”är B1 här idag?”. 

B1 reagerar och ropar ut ”hääär”.  

Förskolläraren fäster sin blick mot B1 och lägger sin hand på barnets knä och säger ”där är 

du, vart sitter du någonstans?”.  

B1 upprepar ”här?”.  

Förskolläraren vill förtydliga sin fråga om barnets position genom att säga ”du sitter 

mittemellan B2 och B3” samtidigt som hen lägger sin hand på B2:s fot.  

Förskolläraren fortsätter med att ställa frågan ”har vi B2 här idag?”.  
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B1 svarar ”ja!”.  

Förskolläraren söker ögonkontakt med B2 och säger ”vart sitter B2?”, ”där sitter du” hen 

pekar på B2 och ställer ytterligare frågan ”mellan vilka då?”.  

B2 svarar ”mellan dom här” B2 funderar och säger ”mellan”.  

Förskolläraren förtydligar B2:s svar och säger ”mellan B4 och B1”.   

 

När förskolläraren har frågat alla barnen ifall de är här idag och vart de sitter tar hen fram en 

påse med ballonger och skakar påsen. Barnen ser att det finns ballonger i påsen och ropar i 

kör ”ballongeeer!”. Under introduktionen av sången fick barnen tre uppgifter, en uppgift var 

att välja ballong. De barnen som fick välja ballong har vi inte fått godkännande av och därför 

har vi valt att utesluta enskilda barns citat från den sekvensen. Senare ställer förskolläraren 

frågan öppet till alla barn vilken färg ballongen har. Alla barnen svarar i kör ”rosaaaaa!”. Den 

andra uppgiften var att blåsa upp ballongen, förskolläraren tar ballongen i sin hand och ställer 

frågan ”vill ni hjälpa till och blåsa?”. Förskolläraren tar in ett djupt andetag och låtsas att inte 

klara av att blåsa upp ballongen. Då ber förskolläraren barnen om hjälp och säger ”nu måste 

ni hjälpa till att blåsa ordentligt, titta vilken liten ballong det blev” samtidigt som hen visar 

upp ballongen. Förskolläraren gör ett ytterligare försök att blåsa upp ballongen lite åt gången 

och gör ett andningsljud till. Förskolläraren uppmuntrar barnen genom att säga ”en gång till” 

för att barnen ska göra ljudet med hen. Förskolläraren säger ”och sista”, blåser upp ballongen 

och säger ”vill B3 hålla den?”. Förskolläraren tittar på B3 och säger ”tillsammans”.  

Förskolläraren och B3 håller i ballongen tillsammans. Därefter säger förskolläraren ”då tar vi 

fram våra skator!”.   

 

Förskolläraren och alla barnen börjar sjunga tillsammans:  

”Skatan Klara gick på gatan och hon sjöng en liten sång”.  

”Men vad var det som hon sjöng om?”. 

 ”Jo en liten rosa ballong”.   

 

Förskolläraren tar fram sin hand och börjar räknar med sina fingrar samtidigt som hen säger 

”1, 2, 3” mot barngruppen och vissa av barnen räknar med hen. Sedan säger förskolläraren 

”och så släpper vi” under tiden tittar hen på B3. När ballongen flyger iväg säger 

förskolläraren ”kan B2 hämta den?”. När B2 har hämtat ballongen ger B2 ballongen till 

förskolläraren. Hen säger då ”tack!”. Förskolläraren upprepar samma sång fast med andra 

färger på ballongerna, och låter andra barn få hålla i och hämta ballongen.  
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Efter att förskolläraren och barnen har sjungit klart sången om skatan Klara tar förskolläraren 

fram en sångpåse som hen har gömt bakom ryggen. Sångpåsen innehöll olika föremål. Syftet 

med sångpåsen är att de föremål ett barn tar upp ur påsen ska de sjunga en sång om. I den 

sångpåsen som förskolläraren tar fram fanns det bland annat en anka, en igelkott, en ko och en 

stjärna. Förskolläraren håller fram påsen och låter B4 ta upp ett föremål. B4 tar upp en 

handdocka som är en anka ur påsen. Förskolläraren trär på handdocka och går in i rollen som 

en anka. Förskolläraren ställer frågan öppen till barngruppen ”kan ni någon sång om mig?”. 

B4 börjar sjunga rakt ut ”Kalle Anka satt på en planka ropade såhär, mamma, mamma se så 

stor jag är” och håller händerna för ögonen medan B4 sjunger. Förskolläraren lyssnar, väntar 

in och låter B4 sjunga klart. Förskolläraren tittar sedan på B4 och säger ”den tar vi, 

tillsammans!”.  

Förskolläraren och barnen sjunger tillsammans: 

”Kalle Anka satt på en planka, ropade såhär, mamma, mamma se så stor jag är”.   

Sedan sjunger de sången Kalle Anka igen, men denna gång byter förskolläraren ut mamma 

mot pappa: 

”Kalle Anka satt på en planka, ropade såhär, pappa, pappa se så stor jag är”.  

 

4.3.1 Sammanfattning  

 

I aktiviteten med ballongen bjuder förskolläraren in barnen genom att fråga dem vilken färg 

ballongen har, när barnen får hålla i ballongen och när de hämtar ballongerna. Förskolläraren 

uppmanar barnen till att sjunga med och att räkna ”1, 2, 3!” tillsammans innan de släpper iväg 

ballongen. I aktiviteten med sång påsen väljer förskolläraren att bjuda in barnen genom att 

tillåta dem välja föremål, välja sång till föremålet och även när hen ger utrymme till att ett 

barn får sjunga på egen hand. Förskolläraren fångar upp barnets sång och skapar ytterligare ett 

tillfälle för hela barngruppen att sjunga med.  

 

4.4 Observation 4 

Genomfördes: 2015-10-28, klockan 10:45 – 11:04. 

Antal barn närvarande: 6. 

Förskolläraren börjar samlingen genom att samla barnen på mattan med hjälp av en 

ringklocka. När barnen har samlats på mattan ber förskolläraren barnen att ställa sig upp och 

springa runt på mattan. Förskolläraren ställer sig upp och barnen med. Förskolläraren ropar ut 
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”och så hoppar vi, händerna upp i taket” samtidigt som hen håller upp händerna mot taket och 

hoppar. Barnen gör efter rörelserna. Förskolläraren säger ”ta ner händerna på fötterna, kan ni 

ta på era fötter och hoppa samtidigt, kan ni det?”. Hen visar de rörelserna på sig själv och 

barnen imiterar. Förskolläraren säger ”och så klappa på tårna”, först klappar hen på sina tår 

och sedan gör barnen likadant. Förskolläraren säger ”klappa på knäna”, knäna, knäna, knäna, 

vart är knäna?”, hen klappar samtidigt på sina knän. Barnen klappar också på knäna. 

Förskolläraren byter snabbt kroppsdel och säger ”klappa på låren”, hen uppmärksammar att 

B1 klappar på sin rumpa istället för låren. Förskolläraren tar då sin hand och klappar på B1:s 

lår och säger ”låren är här, här är låren”. Förskolläraren säger ”klappa på vaderna, var är 

vaderna?” hen klappar hastigt på sina vader och fortsätter med att säga ”där, där är vaderna”. 

Slutligen säger förskolläraren ”och så hoppar vi igen”, ”och så skakar vi lite”. Med en tyst 

röst avslutar hen med att säga ”och så sitter vi ner”.  Förskolläraren och barnen sätter sig ned 

på mattan.  

 

Efter att förskolläraren har avslutat rörelserna tar hen fram kort med färgerna röd och grön. På 

den andra sidan av kortet finns det bilder som barnen själva har tagit kort på och tillsammans 

skapat ett memory. Förskolläraren blandar korten i händerna och dra ut ett kort och frågar rakt 

ut: ”vilken färg har korten?”, upprepar en gång till ”vilken färg har kortet?”. B2 svarar ”ehm, 

ehhm rööd”. Förskolläraren bekräftar genom att säga ”röd ja, är det någon som har rött på 

sig?” och tittar sig runt omkring. Förskolläraren utvecklar diskussionen om färgen och säger 

”titta på B3”, ”tycker ni att B3 har samma färg som kortet?”, ”nästan hela B3 är ju röd”. B1 

iakttar B3 och svarar ”jaa”. Förskolläraren tar fram ett nytt kort och säger ”och sen det andra 

kortet”, ”vilken färg var det då?”. Hen får ingen respons av barnen och säger ”vilken färg har 

vi här då?” samtidigt pekar hen på kortet med sitt pekfinger och visar kortet för barngruppen. 

B1 pekar på sina strumpor och säger ”star wars”. Förskolläraren frågar B1 ”tycker du att det 

är samma färg?”. B1 svarar ”ja”. Förskolläraren ställer en fråga till B1 ”kommer du ihåg vad 

den heter?”. B1 svarar ”ja”. Förskolläraren väljer då att ställa frågan öppet till barngruppen 

och säger då ”kommer ni ihåg vad den heter?”. Utmanar barnen med att säga ”är det blå?”. B2 

uppmärksammar att kortet har samma färg som förskollärarens tröja och säger ”samma som 

dina”. Förskolläraren svarar B2 genom att säga ”ja, precis”. Förskolläraren väljer att ljuda och 

säger därför ”gr, gr, gr” detta gör hen för att uppmana B2 att komma på och uttala färgens 

namn. B2 tittar och lyssnar på förskolläraren och säger ”gröön”. Förskolläraren bekräftar B2s 

svar genom att säga ”ja, grön”. Förskolläraren lägger kortleken och sprider korten på mattan.  
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Därefter fortsätter förskolläraren med aktiviteten och säger ”titta, det är massa bilder bakom 

dom här”, hen vänder på korten och visar bilderna för barnen. Förskolläraren uppmanar 

barnen att titta på bilder genom att säga ”titta på dom så får vi se vad det är för bilder”. För att 

fånga barnens intresse väljer förskolläraren att säga ”korten som ni har tagit, kommer ni ihåg 

det?”, hen pekar på ett kort och säger ”vad är det för något?”. B1 och B2 reagerar och svarar 

samtidigt ”snigeel!”. Förskolläraren frågar ”vad ligger snigeln på?”. B1 och B2 tittar på 

varandra och sen på förskolläraren och säger försiktigt ”blaa…”. Förskolläraren tittar på B1 

och B2 utan att säga någonting. B2 säger då ”löven”. Förskolläraren bekräftar B2 genom att 

säga ”löven, ja”. Sedan vänder förskolläraren på ett till kort och frågar rakt ut ”vad har vi här 

då?”. Hen får ingen respons och väljer därför att ge barnen en ledtråd genom att säga 

”hh…aa…ss…ee…ll…”. B1 tittar på förskolläraren och fortsätter ordet och säger ”nöt”. 

Förskolläraren bekräftar B1 med blicken, går vidare och säger ”så har vi ett till kort här”, ”vad 

är det då?”. B1 svarar ”löööv”. Förskolläraren frågar B1 ”vilken färg har lövet?” B2 inflikar 

genom att säga ”det är samma färg som din tröja”. Då tittar B1 på B2 och säger ”gröön”. 

Förskolläraren säger ”sen har vi sista bilden här”, ”vad kan det här vara då?”. B2 svarar 

”blåblär”. B1 tittar på B2 och upprepar ”blåbär”. Förskolläraren säger då ”ja-aa, det är blåa 

bär” pausar lite och fortsätter genom att säga ”men, jag är osäker om det heter blåbär”, 

”färgen är blå i alla fall”. Sedan vänder förskolläraren alla korten som är på mattan och säger 

”nu ska vi se om ni har bra minne”. Hen fortsätter genom att säga ”kan ni hjälpa mig att vända 

på dom?”. Förskolläraren fortsätter att prata till barngruppen ”så ni kan se vad det är, sen får 

ni kan hjälpa mig att blanda dom”, ”då kan vi blanda lite”. Blandar korten som är på mattan 

och frågar ”kan ni hjälpa mig att lägga i ordning bredvid varandra?”. Förskolläraren ger 

barnen uppgiften att vända på korten. När barnen finner samma par understryker hen 

begreppen ”samma”, ”likadana, ”lika” och ”par”. Vi har valt att ta med denna sekvens från 

aktiviteten:  

 

Förskolläraren vänder sin blick mot B4 och säger ”om B4, om du tar ett kort, vilket du vill 

och vänder på den”.  

B4 ger ingen respons förskolläraren tar tag i B4s hand och tillsammans vänder de på ett kort. 

Förskolläraren frågar du B4 ”vad fick du B4?”, ”vad är det på bilden?”  

B4 tittar på förskolläraren utan att ge ett svar. 

B2s iakttar B4:as kort och väljer att svara på fråga. B2 säger ”snigel, snigel”.  

Förskolläraren utvecklar B2:s svar till B4 och säger ”snigel på bladet”.  
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Förskolläraren fortsätter och säger ”B4, ska du hitta den andra bilden som har snigeln på 

bladet?”, ”vilken vill du öppna?”.  

Förskolläraren visar med handen i luften hur B4 kan vända på kortet och vänder på handflatan 

för att förtydliga.  

B4 tittar fundersamt på förskolläraren.  

Då säger förskolläraren ”vilken du vill B4” med ett vänligt tonläge och pekar samtidigt på ett 

kort och säger ”har du valt den”, ”då tar du en till?”.  

B4 tittar frågande på förskolläraren och B4 vänder sin blick.  

Förskolläraren uppmärksammar det och säger därför ”kom B4, kom!” detta gör hen för att 

fånga B4:as intresse.  

Då vänder B4 sig mot förskolläraren och tittar på hen.  

Undertiden vänder B1 på ett kort.  

Då säger förskolläraren ”det är B4 som väljer”.  

Förskolläraren väljer att använda sig av det kortet som B1 vände och säger då ”oj då, vad är 

det här då?”, ”är det samma bild?”.  

B1 svarar istället för att invänta B4 och säger då ”neeej”. 

Förskolläraren väljer att gå vidare och säger därför ”nej, då får ni komma ihåg att dom låg 

här”. Förskolläraren vänder på korten och ger B1 i uppgift att vända på korten och hitta ett 

par. 

4.4.1 Sammanfattning  

 

I denna samling bjuder förskolläraren in barnen med hjälp av hens tal och gester. När 

förskolläraren säger ”ta ner händerna på fötterna, kan ni ta på era fötter och hoppa samtidigt, 

kan ni det?”, hen inväntar barnen tills alla är med och gör efter rörelsen. Förskolläraren bjuder 

även in barnen genom att ställa frågor om korten. Hen gör det genom att frågan öppet till 

barngruppen: ”vilken färg har korten?”, ”vilken färg var det då?” som leder till att varje barn 

får möjlighet att svara på frågan. Förskolläraren ställer öppet frågor till hela barngruppen för 

att utmana barnen till exempel genom att fråga ”vad är det för något?”. Förskolläraren ger 

barnen utrymme genom att ta ett steg tillbaka och observera barnen. När hen ger barnen 

möjlighet att fundera bidrog det till att barnen tillsammans kom på svaret.  
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5. Diskussion   
 

I det här avsnittet diskuterar vi resultatet från undersökningen och söker att besvara 

frågeställningen:  

 

5.1 Hur/På vilket sätt bjuder förskolläraren in barnen under samlingen?  

 

För att förtydliga vår diskussion och dess innehåll har vi tagit med två kategorier som har 

genomsyrat vårt resultat. Dessa kategorier är det verbala språket och kroppsspråket som är en 

del av det förskolläraren säger och gör för att bjuda in barnen under samlingen. Hur vi har 

förklarat dessa kategorier baseras på förskollärarens handlingar utifrån de observationer vi har 

genomfört.  

 

Det verbala språket   

I förskollärarens verbala språk ingår fraser och frågor för att bjuda in barnen under samlingen, 

det sker både individuellt och i grupp. Frågorna som förskolläraren ställer är både öppna och 

slutna. En öppen fråga ger utrymme för tolkning eftersom det inte finns ett givet svar och 

leder inte till ett ja eller nej svar. Ett exempel på en öppen fråga från vårt resultat: 

 “Vilket djur har en stor och lurvig svans?”.  

En sluten fråga ger mindre utrymmer för tolkning och det finns ett givet svar och kan leda till 

ett ja eller nej svar. Ett exempel på en sluten fråga från vårt resultat:  

 “Vet ni vad den här färgen heter?”.  

Förskolläraren bjuder in barnen under samlingen genom att ställa öppna och sluta frågor. 

Förskolläraren ställer öppna och slutna frågor både individuellt och i grupp. När 

förskolläraren ställer frågan individuellt förekommer det att hen lyfter frågan till hela 

barngruppen. När förskolläraren använder sig av öppna och slutna frågor skapar hen möjlighet 

till att bjuda in barnen genom att de via sina egna initiativ besvarar frågan. Det som skiljer sig 

mellan de slutna och öppna frågorna är att när förskolläraren använder sig av öppna frågor ger 

det barnen större utrymme till att ta egna beslut och initiativ medan en sluten fråga har ett 

specifikt svar. Med den öppna frågan kan förskolläraren tillåta fler barn att ge förslag på ett 

svar genom att ställa samma fråga igen, men den slutna frågan blir svår att upprepa eftersom 

svaret redan är besvarat. När förskolläraren ställer slutna frågor väljer hen att lyfta samma 
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fråga i helgrupp för att fler barn ska få möjlighet att vara med och diskutera svaret på frågan. 

Det är när förskolläraren ställer öppna och slutna frågor, lyssnar in för att sedan fånga upp 

barnets svar och lyfter det sedan i barngruppen vilket skapar möjlighet för barnen att bjudas 

in.  

Emilson och Folkesson (2007) kopplar att barn är delaktiga när en vuxen försöker inta ett 

barns perspektiv. Detta sker genom att lyssna och besvara barnens initiativ och uttryck via det 

verbala språket. Vi kan inte se om förskolläraren intar ett barns perspektiv men det vi kan se 

är att förskolläraren använder sig av språket för att bjuda in barnen under samlingen. Detta 

syns främst genom fraser, öppna frågor och slutna frågor. Språket är en avgörande del för hur 

hen bjuder in barnen under samlingen. När förskolläraren är närvarande och när hen spontant 

ställer frågor till barnen leder det till att barnen bjuds in under samlingen men detta sker på 

olika sätt. Det vi kan konstatera är att när förskolläraren använder sig av språket i form av 

frågor och fraser till barngruppen bjuds barnen in till att vara med och få påverka genom deras 

egna initiativ och uttryck.  

 

Kroppsspråk   
 

Förskollärarens kroppsspråk är en betydande faktor för att bjuda in barnen under samlingen. 

Förskolläraren använder sig av gester i två sammanhang, dels för att förtydliga ett innehåll 

och för att engagera barngruppen t.ex. i att sjunga med. 

 

Vi har kommit fram till att förskolläraren bjuder in barnen under samlingen genom att 

använda sig av gester. Förskollärarens gester används i samband med att förtydliga sin fråga 

och för att få barnen att engagera sig. Gester som förtydligande sker när förskolläraren 

använder sig av sitt kroppsspråk i samband med frågor. Det sker när förskolläraren pekar på 

ett föremål och frågar “vad är det för färg?” När förskolläraren använder sig av gesten till 

frågan får barnen en tydligare förståelse över ett sammanhang och kan utifrån det ta eget 

initiativ av att vara med och delta. Gester som används i samband med aktiviteten leder till att 

barnen blir engagerade till exempel när förskolläraren kryper på mattan och imiterar en tiger 

vilket inbjuder barnen till att också krypa på mattan. Det vi har kommit fram till är att 

förskolläraren bjuder in barnen i större utsträckning när hen använder sig av gester som 

engagerar barnen det vill säga när barnen tillsammans med förskolläraren gör gesterna. Vi har 

även fått syn på att gesterna oftast används i samband med sånger vilket skapar en gemenskap 
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och en vi-känsla när förskollärararen använder sig av sina gester för att bjuda in barnen under 

samlingen.  

 

Emilson & Folkesson (2007) nämner att barn får möjlighet till att vara delaktiga när en vuxen 

försöker tolka ett barns perspektiv. För att komma nära ett barns perspektiv handlar det om att 

lyssna och besvara barnets initiativ och uttryck. Forskarna lyfter de kroppsliga gesterna som 

ett sätt att komma nära perspektivet. Som vi tidigare nämnt är det svårt att tyda ifall 

förskolläraren fångar ett barns perspektiv men vi ser att hen använder sig av gesterna för att 

bjuda in barnen under samlingen. Vilket kan ses som att hen skapar en möjlighet för barnen 

att delta under samlingen med hjälp av sina gester. 

 

5.2 Är förskollärarens handlingar ett uttryck för att skapa delaktighet 

under samlingen i förskolan? 

 

Vi har valt att undersöka denna frågeställning utifrån två sekvenser från vårt resultat. Varje 

sekvens har vi valt att fördjupa oss i för att få syn på ifall delaktighet kan komma i uttryck 

utifrån förskollärarens handlingar. Vi har valt att analysera Westlunds (2011) definition av 

begreppet delaktighet vilket är att den tidigare forskning som gjorts inom förskolan tyder på 

att inflytande och delaktighet har samma betydelse. Hur barn har inflytande och blir delaktiga 

är när de blir hörda och sedda. Det handlar även om att ta tillvara på barns intressen, 

intentioner och som vuxen bemöta dem på ett respektfullt sätt. 

 

Vi har valt att göra en analys utifrån två sekvenser på grund av att vi inte anser att delaktighet 

kan ges uttryck under en hel samling, utan att det kan ges möjlighet till att uttryckas i vissa 

tillfällen under samlingen. 

 

Memory  

Memory är en av sekvenserna som vi anser på ett bra sätt belyser hur förskollärarens 

handlingar är ett uttryck för att skapa delaktighet under samlingen i förskolan. För att påminna 

läsaren om denna del av observationen ger vi här ett kort utdrag.  

Förskolläraren frågar ”vad är det för något?”. B1 och B2 svarar ”snigeel!”. Förskolläraren frågar 

sedan ”vad ligger snigeln på?”. B1 och B2 tittar på varandra och sen på och förskolläraren och säger 

försiktigt ”blaa”. B2 säger då ”löven”. Förskolläraren bekräftar genom att säga ”löven, ja”.  
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Utifrån Westlunds (2011) definition av begreppet delaktighet blir barnen sedda och hörda när 

förskolläraren lyssnar och iakttar vad barnen svarar i förhållande till hennes frågor. När 

förskolläraren frågar barnen ”vad är det för något?” och barnen svarar ”snigel!” genom att 

hen frågar vidare ”vad sitter snigeln på?” har hen bekräftat barnens svar i sin kompletterande 

fråga till dessa barn på så sätt blir barnen hörda och sedda. I det sammanhanget när 

förskolläraren har lyssnat, bekräftat och använt sig av svaret ”snigel” i sin fråga har dessa 

barn blivit hörda och sedda. Barnen blir även hörda och sedda när förskolläraren frågar barnen 

”vad ligger snigeln på” och under tiden när barnen funderar ger hen en ledtråd och börjar 

med att säga ”bla...” hen har då i åtanke att barnen ska svara ”blad”. Barnen väljer att svara 

”löven” då upprepar förskolläraren ”löven, ja”.  Under den här sekvensen blir barnen hörda 

och sedda när förskolläraren bekräftar barnens val av ord, även fast hen hade ett annat ord i 

åtanke. 

 

Hur förskolläraren ger barnen möjlighet till att ha inflytande i det här sammanhanget är när 

hen bekräftar och tar tillvara på barnens val av ord. Det sker när barnen svarar ”löven”, 

förskolläraren kan i detta sammanhang valt att korrigera barnen och säga ”snigeln sitter på ett 

blad” eftersom det var de begreppet hen hade i åtanke. Förskolläraren valde istället att ta till 

vara på barnens val och bekräftade det genom att säga ”löven, ja” på så sätt skapade hen 

möjlighet för de barnen att ha inflytande. 

 

I det här tillfället kan inte förskollärarens handlingar ge svar på ifall hen tar tillvara på barnens 

intresse. Det går inte att se eftersom vi inte vet ifall barnen sen tidigare är intresserade av djur 

och natur. Därför blir det omöjligt att se ifall förskolläraren har tagit tillvara på barnens 

intresse genom att ta med ”snigeln och lövet” som en del av samlingen. 

 

Vi anser att förskolläraren tar tillvara på barnens intentioner och bemöter dem på ett 

respektfullt sätt i memory leken. Förskolläraren tar tillvara på barnens intentioner när hen ger 

dem tillfälle och utrymme att svara på hens frågor. Förskolläraren bemöter barnen på ett 

respektfullt sätt när hen tar tillvara på barnets svar genom att lyssna samt tar till sig barnens 

val av ord istället även fast hen hade ett annat ord i åtanke. Westlunds (2011) definition av 

begreppet delaktighet syftar på en mångtydighet, i detta sammanhang behöver förskolläraren 

ta tillvara på många saker för att barnen ska få möjlighet till att ha inflytande för att bli 

delaktiga. I detta sammanhang anser vi att förskollärarens handlingar kan vara ett uttryck för 
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delaktighet. Eftersom förskolläraren skapar tillfälle för barnen att ha inflytande i aktivitet och 

hen bemöter barnen på ett respektfullt sätt.  

 

Förskolläraren tar till vara på barnens intentioner och är närvarade genom att hen får barnen 

att bli sedda och hörda. Intresset är svårt att få syn på eftersom vi inte vet ifall aktiviteten är 

formad utifrån barnens intresse, men de vi uppmärksammar är engagemang. Om det finns 

engagemang då finns det ett intresse. Förskollärarens handlingar skapar ett engagemang och 

intresse i ett här och nu perspektiv och genom att en sådan stämning skapas kan vi dra 

slutsatsen att intresset existerar. Slutligen konstaterar vi att i den här sekvensen kan 

förskollärarens handlingar vara ett uttryck för delaktighet. 

 

Sångpåsen      
 

Sångpåsen är en annan av sekvenserna som vi anser på ett bra sätt belyser hur förskollärarens 

handlingar är ett uttryck för att skapa delaktighet under samlingen i förskolan. För att påminna 

läsaren om denna del av observationen ger vi här ett kort utdrag.            

Förskolläraren håller fram sångpåsen till B4 och B4 tar upp en handdocka. Förskolläraren 

trär på handdockan och går in i roll som anka och frågar ”kan ni någon sång om mig?”. Ett 

barn börjar sjunga rakt ut ”Kalle Anka satt på en planka ropade såhär…” Förskolläraren 

lyssnar och avslutar med att säga ”den tar vi, tillsammans!”.  

 

Utifrån Westlunds (2011) definition av delaktighet kan vi i denna sekvens se att när 

förskolläraren räcker fram och låter ett barn välja föremål ur sångpåsen ges barnet möjlighet 

att påverka samlingens innehåll. Detta har vi tolkat som att barnet får inflytande och blir 

delaktig eftersom förskolläraren räcker fram sångpåsen och låter barnet välja föremål. Sedan 

tar förskolläraren tillvara på barnets val av föremål och trär på handdockan. Men det vi inte 

kan avgöra är om barnen själva har fått vara med och påverka vilka föremål som ska ligga i 

sångpåsen. 

 

Westlund (2011) påpekar att när barnen blir sedda och hörda får de möjlighet till att ha 

inflytande och blir då delaktiga. Detta kan vi se när förskolläraren håller upp ankan och frågar 

barnen ”kan ni någon sång om mig?” vilket tyder på att förskolläraren ger barnen möjlighet 

till att fråga vilken sång de vill sjunga. Därför tolkar vi det som att förskolläraren vill ta 

tillvara barnens intresse vid val av sång.  
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När ett barn börjar sjunga ”Kalle Anka satt på en planka…” får barnet sjunga klart sången på 

egen hand och förskolläraren lyssnar på barnet och lyfter sedan upp sången i helgrupp så att 

alla tillsammans får möjlighet att sjunga sången. Westlund (2011) menar att det krävs att 

förskolläraren bemöter barnen på ett respektfullt sätt för att de ska få inflytande och bli 

delaktiga. Vi tolkar förskollärarens handlingar som ett tecken på att hen bemöter barnet på ett 

respektfullt sätt. Detta kan vi se eftersom förskolläraren lyssnar in och låter barnet sjunga 

sången i sin takt för att sedan ta tillvara på barnets initiativ och lyfter upp sången i hela 

barngruppen.  

 

Westlund (2011) menar att det krävs att ta tillvara på barnens initiativ för att de ska känna att 

de blir hörda och sedda. När förskolläraren säger ”den tar vi, tillsammans” och sjunger 

sången ännu en gång med hela barngruppen kan vi tolka det som att barnets initiativ och 

förslag tas tillvara genom hen lyfter upp barnets förslag i helgrupp och att de sedan 

tillsammans sjunger sången igen.  

 

Avslutning  

Delaktighet är ett mångtydigt begrepp och kan inte genomsyra en hel samling utan sker under 

vissa tillfällen. Vi kan utifrån dessa två sekvenser konstatera att delaktighet kan komma i 

uttryck under samlingen med hjälp av förskollärarens handlingar. Det är förskollärarens 

handlingar som är avgörande ifall dessa tillfällen kan skapas eller inte. Slutligen kan vi säga 

att det är något förskolläraren gör i samband med det hen säger och att delaktighet som 

begrepp kan appliceras i olika tillfällen under samlingen. När vi talar om tillfällen menar vi 

under mindre aktiviteter som är en del av samlingen. Vi vill även belysa att delaktighet är 

svårt att uttrycka under en hel samling men att det kan ske under vissa tillfällen. Det är 

förskollärarens handlingar som skapar möjlighet för barnen att ha inflytande och bli delaktiga 

under samlingen.  
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Bilaga 1 

 

Observation:   Datum:  Tid:   Antal barn: 

  

          Vad gör förskolläraren  Vad säger förskolläraren Reflektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en minimerad version av vårt observationsschema.  
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Bilaga 2 

 

Hej!  

Vi heter Jeanette Walczak och Elisabeth Bolos, vi utbildar oss till förskollärare på Uppsala 

Universitet. Vi studerar sista terminen på programmet och ska därmed skriva ett 

examensarbete som handlar om hur förskolläraren möjliggör barns delaktighet under 

samlingen. Vi undrar ifall du vill vara med i observationen. Det innebär att vi kommer 

använda oss av ljudinspelning och föra anteckningar under samlingen. Ljudinspelningen 

kommer att spelas in med hjälp av en mobiltelefon. Ljudinspelningen kommer i efterhand 

föras över på en USB sticka vilket kommer att förvaras i en lösenordskyddad dator.  

Ljudinspelningen kommer att raderas efter arbetet avslutats. Det vi kommer att observera är 

hur förskolläraren möjliggör barns delaktighet under samlingen. Under observationen ligger 

vårt fokus på förskolläraren och hur denne talar med barnen. Vi kommer att observera 

samlingen i bakgrunden och kommer därför inte vara delaktiga. Det material som vi tar del av 

under observationen är det material som vi kommer att analysera i examensarbetet.  I 

uppsatsen försäkrar vi personalen och barnens anonymitet och barn och personal kommer att 

kodas samt förskolan kommer inte att nämnas vid namn. Examensarbetet kommer sedan 

publiceras på portalen DiVA. DiVA är Uppsala universitets databas för elektronisk 

registrering av publikationer som doktorsavhandlingar och studentuppsatser.   

Har ni några övriga frågor? Kontakta oss!  

 

Kontaktuppgifter  

Jeanette.Walczak.5640@student.uu.se 

Elisabeth.Elias_Bolos.5703@student.uu.se  

Handledare: Cecilia.Rodehn@abm.uu.se   

Med vänliga hälsningar  

Jeanette och Elisabeth  

 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i observationen:  

 

Namnteckning:_______________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

 

Datum:________ 
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Bilaga 3 

 

Hej!  

Vi heter Jeanette Walczak och Elisabeth Bolos, vi utbildar oss till förskollärare på Uppsala 

Universitet. Vi studerar sista terminen på programmet och ska därmed skriva ett 

examensarbete som handlar om hur förskolläraren möjliggör barns delaktighet under 

samlingen. För att genomföra studien behöver vi vårdnadshavares tillstånd att göra 

observationer. Detta innebär att vi kommer använda oss av ljudinspelning och föra 

anteckningar under samlingen. Ljudinspelningen kommer att spelas in med hjälp av en 

mobiltelefon. Ljudinspelningen kommer i efterhand föras över på en USB sticka vilket 

kommer att förvaras i en lösenordskyddad dator.  Ljudinspelningen kommer att raderas efter 

arbetet avslutats. Det vi kommer att observera är hur förskollärarens möjliggör barns 

delaktighet under samlingen. Under observationen ligger vårt fokus på förskolläraren och hur 

denne talar med barnen, barnens respons är inte vårt primära fokus, men kan komma att 

inkluderas i uppsatsen. Under samlingen kommer vi att observera förskolläraren i bakgrunden 

och vi kommer inte att interagera med barnen under observationstillfället. Det material som vi 

tar del av under observationen är det material som vi kommer att analysera i examensarbetet.  

I uppsatsen försäkrar vi personalen och barnens anonymitet och barn och personal kommer att 

kodas samt förskolan kommer inte att nämnas vid namn. Examensarbetet kommer sedan 

publiceras på portalen DiVA. DiVA är Uppsala universitets databas för elektronisk 

registrering av publikationer som doktorsavhandlingar och studentuppsatser.   

Har ni några övriga frågor? Kontakta oss! 

Kontaktuppgifter  

Jeanette.Walczak.5640@student.uu.se 

Elisabeth.Elias_Bolos.5703@student.uu.se  

Handledare: Cecilia.Rodehn@abm.uu.se   

 

Med vänliga hälsningar  

Jeanette och Elisabeth  

 

Härmed godkänner jag som vårdnadshavare att mitt barn får delta i observationen.  

  

Namnteckning:_______________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

Datum:________ 
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